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§ 1 Dnr 2020-000015 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

1. Fyllnadsval till uppdrag som revisor lyfts in som ärende 18 på 

dagordningen. 

2. Anhållan om entledigande från uppdrag ersättare i valnämnden, Amanda 

Pihl (L), lyfts in som ärende 19 på dagordningen. 

 

Roger Gardell (L) och Magnus Pettersson (S) föreslås att jämte ordförande 

justera dagens protokoll.   

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen samt utser Roger Gardell (L) 

och Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 2 Dnr 2019-000672 009 

Presentation av trygghetsmätningen 2019 

 

Sammanfattning  

Katarina Johansson från polisen presenterar 2019 år trygghetsmätning i 

Ronneby kommun.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). Tim Svanberg (C), 

Sune Håkansson (RP), Roger Gardell (L), Willy Persson (KD), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD), Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD), Tommy 

Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunfullmäktige framför ett tack till Katarina och polisen för 

informationen samt noterar detta till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 3 Dnr 2019-000715 009 

Information om SMSlivräddare  

 

Sammanfattning  

Ramona Tjäder och Ann Sjöberg Johansson från Region Blekinge ger 

informationen om SMSlivräddare.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige framför ett tack till Ramona och Ann för 

presentationen samt noterar detta till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 4 Dnr 2019-000741 109 

Anmälan av medborgarförslag - Trafiksituationen på 
Risatorpsvägen 

Följande medborgarförslag lämnas med anledning av trafiksituationen på 

Risatorpsvägen: 

Sammanfattning  

Trafiksituationen på Risatorpsvägen är besvärlig. Under oktober-november 

2019 har tre bilolyckor med avåkningar skett i närheten av vår fastighet på 

Risatorpsvägen 32. Vid två tillfällen har bil kört in i trädgårdar och vid den 

tredje avkörningen har trafikdelare vid övergångsställe körts över. Utan att 

veta exakt vad som skett är det förmodligen hastighet i samband med 

ouppmärksamhet som varit orsakerna. Om det i samband med dessa 

avkörningar har skett någon personolycka vet jag inte. 

 

Kommunen bör göra något åt trafiksituationen innan det är för sent. 

 

Att sänka hastigheten är inte någon lösning, det är redan 50 km. 

Fordonshastigheten ser ut att överstiga begränsningen oavsett vad den blir. 

 

Bättre att göra något för att uppmärksamma fordonsföraren på att de framför 

ett fordon, som t ex farthinder likt Vietorpsvägen ut från Ronneby.     

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 5 Dnr 2020-000002 109 

Anmälan av medborgarförslag - att använda de 
elektroniska anslagstavlorna vid infarterna till viktig 
information till invånarna 

Följande medborgarförslag lämnas med anledning av de elektroniska 

anslagstavlorna vid infarterna till Ronneby: 

Sammanfattning  

Använd de stora elektroniska anslagstavlor som finns vid de stora infarterna 

till viktig information till invånarna: vid vattenbrist (bevattningsförbud, 

kontaminerat vatten, mm), brandfara (skogsbrand, markbrand, mm), "viktigt 

meddelande till allmänheten" och annan viktig samhällsinformation. Kan 

likaså användas for glädjande nyheter, mer relevant turistinfo, mm. Det är ju 

många kommuninvånare och turister som kommer på dessa vägar (inkl. 

pendlare och de som åker buss, t.ex.) och detta är ett sätt att snabbt få ut 

viktig information. Borde inte vara dyrt heller - dessa tavlor finns och det bör 

inte vara kostsamt att i förväg göra mallar for denna information. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren 
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§ 6 Dnr 2020-000003 109 

Anmälan av medborgarförslag - att göra en cykelväg 
från Ronneby centrum till handelsområdet Viggen 

Följande medborgarförslag lämnas om att göra en cykelväg från Ronneby 

Centrum till handelsområdet Viggen: 

Sammanfattning  

Cykelväg från Ronneby centrum till handelsområdet Viggen: 

handelsområdet håller på att växa sig stort med ett brett utbud. Flera affärer 

sin tidigare fanns i centrum har flyttat dit. På detta sätt har dessa affärer 

blivit mer otillgängliga för dem som inte kan köra bil (de utan körkort, äldre, 

m.fl.). Just nu finns det inte någon väl markerad cykelled (som också kan 

användas av tillexempel permobil eller elopeder) från centrum till 

handelsområdet. Det finns två möjliga alternativ: det östliga (via Sörbyvägen 

och en gångstig efter Liljevägen, sen under E22:an till handelsområdet) och 

ett mer västligt (via G:a landsvägen, Sörbyvägen under Karlshamnsvägen, 

sedan längs med västra sidan av Karlshamnsvägen under E22:an). 

Fördelarna vore att handelsområdet blir mer lättillgängligt och att man inte 

vore tvungen att ta bilen (miljöhänsyn) för att handla.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Förslagsställaren  
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§ 7 Dnr 2019-000731 109 

Anmälan av medborgarförslag - att kommunen halverar 
samtliga politikers arvoden 

Följande medborgarförslag lämnas om att kommunen halverar arvodena för 

de förtroendevalda: 

Sammanfattning  

Bakgrund: 

  

Det kan inte anses rimmigt att de skall sparas på de sämst ställda i 

kommunen, och att besparingarna skall stoppas politikerna egna fickor. 

  

Detta förslaget visar bara att vad Sverige och Ronneby kommun inte 

behöver, är inte en egoistiskt blå allians, som bara splittrar och skapar 

avstånd. 

 

Kommunjurist Mathias Kågell lämnar följande förslag till 

kommunfullmäktige: 

Medborgarförslagets syfte är att öka inslagen av direktdemokrati, förslagen 

ska därför vara konstruktiva med tydliga förbättringsförslag, jmf 31 § 

arbetsordningen för kommunfullmäktige, antagen KF 2017-06-21, § 186, dnr 

KS 2013/264.  
 

Förslagsställaren anser att besparingarna inom kommunen läggs på 

politikernas arvoden. Han anser därför att politikerarvodena inom 

kommunen ska halveras. 

 

Förslaget är ensidigt och innehåller inget förbättringsförslag, det tar snarast 

sikte på kommunens interna budget. Ett medborgarförslag kan inte syfta till 

att förändra ett beslut, lagstiftaren har för det syftet tillsett att andra rättsliga 

medel står till buds. Ett exempel på det är möjligheten till laglighetsprövning 

i kommunallagen. 

 

Eftersom förslaget inte kan anses utgöra ett medborgarförslag skall det 

avvisas.      

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige avvisar medborgarförslaget då det inte uppfyller 

kraven för vad som kan utgöra ett medborgarförslag.  
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avvisar medborgarförslaget då det inte uppfyller kraven 

för vad som kan utgöra ett medborgarförslag. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunjurist, Mathias Kågell  
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§ 8 Dnr 2019-000726 109 

Anmälan av medborgarförslag - Cafeterian i stadshuset 

Följande medborgarförslag lämnas om cafeterian i stadshuset: 

Sammanfattning  

Undertecknad föreslår att stadshusets cafeteria flyttar till kommunens 

nedlagda cafeteria på hälsovägen,så att alla som finansierar den, också kan ta 

del av denna service. Alt kan den delas till båda platserna, så även den slutna 

grupp som idag kan ta del av servicen även fortsättningsvis får sin del.  

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 9 Dnr 2020-000062 109 

Anmälan av medborgarförslag - se över 
trafiksituationen på väg 27 vid Dammarna 

Följande medborgarförslag lämnas om att se över trafiksituationen på väg 27 

vid Dammarna: 

Sammanfattning  

Jag skulle vilja att ni såg över trafiksituationen på väg 27, vid Dammarna 

(Gamla Riksvägen). Att ha 100 km/tim vid en korsning där man inte har en 

avfart när man kommer norr över och ska in på Gamla Riksvägen är förenat 

med livsfara. Likaså är det svårt att kasta sig ut på 27:an från Gamla 

Riksvägen om man ska norr över. Det är svårt att beräkna bilarnas hastighet 

som kommer norrifrån. När man kommer norröver och ska svänga höger så 

är det många bilister tränger sig förbi när man saktar ner för att svänga, dom 

kör över sträckmarkeringen på vägen och är farligt nära mitträcket och 

framförvarande bil. Man har andan i halsen varenda gång att man ska få en 

bil inkörd bakifrån när man saktar ner. Kör där varje dag för att ta mig till 

jobbet och är lika stressad varje gång man kommer till den korsningen. Har 

pratat med många äldre som känner stress oxå när dom kör där. Människans 

reaktionsförmåga försämras genom åren och dom kanske inte agera lika fort 

för att ta sig ut på 27:an. Så snälla, se över det innan det händer en 

dödsolycka där.    

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr 2020-000051 109 

Anmälan av medborgarförslag - förbättra belysningen 
vid skateboardplanen i Bräkne-Hoby 

Följande medborgarförslag lämnas om att förbättra belysningen vid 

skateboardplanen i Bräkne-Hoby: 

Sammanfattning  

Förbättra belysningen vid skateboardplanen på området sanden i Bräkne-

Hoby. Speciellt på gångvägarna runt om planen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen för vidare beredning. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 11 Dnr 2020-000050 109 

Anmälan av medborgarförslag - skylt och 
hundbajstunnor till nya cykelbanan i Johannishus 

Följande medborgarförslag lämnas om skyltar och hundbajstunnor till 

cykelbanan i Johannishus:  

Sammanfattning  

Vi är många och tacksamma för den nya gång och cykel bana men, det 

börjar bli otrevligt o gå där, i alla fall mellan Djurtorp o samhället norrut, 

Väldigt mycket hundbajs till och med på stolp fundamenten och där i mellan, 

Jag vill föreslå att det snarast kommer upp både skylt och bajs tunnor, det är 

faktiskt häpnas väckande att folk är så nonchalanta.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 12 Dnr 2020-000016 738 

Besvarande av fråga från Sune Håkansson (RP) till 
vård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Lund 
(M) - om trygghetsboende i Kallinge mm 

Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till ordförande i vård- och 

omsorgsnämndens ordförande Anders Lund (M): 

Sammanfattning  

Det har sedan länge funnits planer om ett trygghetsboende i Kallinge. Sedan 

1 juli 2019 betalar kommunen hyra till Ronnebyhus för de nyuppförda 

gemensamhetslokalerna. Av nämndsprotokollen får jag intrycket att 

ingenting har hänt på vad gäller verksamheten. Trygghetsboendena uppfattar 

jag som en billig och bra lösning får våra äldre. 

Samtidigt antyds i media att det kommer att skapas privata trygghetsboenden 

i kommunen. Det är dock svårt att läsa sig till om detta medför några 

kommunala kostnader.  

Frågorna blir: 

Kan trygghetsboendet i Kallinge förväntas bli öppnat i närtid? 

Kommer eventuella trygghetsboenden i privat regi att medföra några 

kommunala kostnader? 

 

Anders Lund (M) lämnar följande svar:  

Jag delar Sunes åsikt om att Trygghetsboende är ett viktigt komplement för 

våra äldre i Ronneby kommun. 

Trygghetsboende tillsammans med mötesplatserna  i kommunen bidrar till 

ökad möjlighet av sociala aktiviteter , ökad trygghet och ett aktivare liv för 

våra äldre. Ronneby kommun har idag 103 platser som är trygghetsboende 

och fler är på väg under 2020 och byggs av annan aktör än kommunen. 

Svar på Sunes frågor blir följande - 

Kan trygghetsboendet i Kallinge förväntas bli öppnat i närtid? 

Ja, trygghetsboendet i Kallinge på Kockumsvägen 34 invigdes 15:e januari. 

Kommer eventuella trygghetsboenden i privat regi att medföra några 

kommunala kostnader? 
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Jag vågar inte svara varken ja eller nej på den frågan då Ronneby kommun 

inte har ett tydligt regelverk för vem som ansvarar för personal och 

hyreskostnader på trygghetsboende. 

Det finns idag ett trygghetsboende i en fastighet som ägs av privat aktör där 

Vård- och omsorgsnämnden står för lokalhyra för gemensamhetsutrymme 

samt kostnaden för aktivitetssamordnare. Utgår man från den kommunala 

likställighetsprincipen så ska nämnden stå för samma kostnader även för 

kommande aktörer. En utredning kring denna frågeställning är gjord av 

dåvarande äldreförvaltningen och under §153 i oktober beslutade 

Äldrenämnden att skicka underlaget till kommunstyrelsen för vidare 

utredning då det berör flera nämnder/bolag. Så min förhoppning är att ett 

regelverk finns innan Attendo öppnar trygghetsboende på Kilen området och 

då svarar jag gärna Ja eller Nej på din fråga .      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Anders Lund (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 13 Dnr 2020-000055 4230 

Besvarande av fråga från Amani El-Ali Mazloum (S) 
ställd till Anders Bromée (M) angående papperkorgar 

Amni El-Ali Mazloum (S) ställer följande fråga till teknik-fritid- och 

kulturnämndens ordförande Anders Bromeé (M): 

Sammanfattning  

Gångvägen mellan Ronneby och Kallinge, Ronnebyvägen är en väldigt 

populär väg där flera personer dagligen, oavsett väder promenerar, 

motionerar och cyklar. 

Under min promenad på den vägen upptäckte jag att det ligger en hel del 

skräp och det mesta var plast. 

Min fråga är: 

Varför finns det inte en enda papperskorg längs med den vägen? Det finns ju 

en trottoar och det är en gång- och cykelväg.    

 

Anders Bromeé (M) besvarar frågan muntligen.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar Amani El-Ali Mazloum (S) och Anders Bromeé (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 14 Dnr 2020-000056 610 

Anmälan av interpellation från Amani El-Ali Mazloum 
(S) ställd till utbildningsnämndens ordförande Åsa 
Evaldsson (M) angående förskoleplatser 

Amani El-Ali Mazloum (S) lämnar följande interpellation ställd till 

utbildningsnämndens ordförande Åsa Evaldsson (M): 

Sammanfattning  

Vad har ni för snabba planer för att bemöta det stora behovet av 

förskoleplatser? Läget är allvarlig. Förtvivlade föräldrar, inga lokaler, 

personal som inte räcker till och chefer som försöker trolla med knäna.  

Lagen om rätt till plats inom fyra månader kan kanske inom kort inte hållas, 

syskonförtur kan inte gälla på flera förskolor i dagsläget, föräldrar kan bli 

tvungna att säga upp sig eller ta tjänstledigt för ingen plats kan erbjudas. 

Några får t.o.m. söka sig till andra orter eller flyttar helt och hållet från 

kommunen. Vart är vi på väg? Säg mig, vad ska ensamstående föräldrar 

göra? Eller föräldrar som inte har bil och får plats på en förskola dit bil 

behövs för att hinna lämna och vara i tid på sitt jobb?  

Ett brev skickas ut innan jul för att berätta för väntande föräldrar om läget. 

Man ber om ursäkt och förståelse. Men är det verkligen verksamhetschefen 

och inte politikerna som styr som ska be om ursäkt? Och vem har förståelse 

för föräldrarnas situation? Vem ska betala deras räkningar om de inte kan 

jobba?  

Många frågor. Jag hoppas på tydliga svar. Jag tycker inte om att måla upp en 

mörk bild av vår vackra stad men i detta läge, finns det inget annat att måla 

upp gällande denna situation tyvärr. Sådan är verkligheten just nu. Vi måste 

agera snabbt. Ingen kan vänta längre. De som behöver plats måste få det!  

Så svara tack, vad har ni för snabba planer för att bemöta det stora behovet 

av förskoleplatser?       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på kommande 

sammanträde i februari. 

________________ 

Exp: 

Amani El-Ali Mazloum  

Åsa Evaldsson 
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§ 15 Dnr 2019-000742 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i äldrenämnden, Elisabet Backström (S) 

 

Sammanfattning  

Elisabeth Backström (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från 

uppdraget som ledamot i äldrenämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) yrkar på att kommunfullmäktige utser Börje 

Johansson (S) till ny ledamot i äldrenämnden och Elisabeth Backström (S) 

som ny ersättare istället för Börje Johansson (S).       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Börje Johansson (S) till ny ledamot i 

äldrenämnden och Elisabeth Backström (S) till ny ersättare istället för Börje 

Johansson (S). 

________________ 

Exp: 

Börje Johansson 

Elsabeth Backström  

Äldrenämnden  

Kanslienheten  
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§ 16 Dnr 2019-000687 023 

Fyllnadsval till ersättare i äldrenämnden efter Kerstin 
Johansson (L) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-18 § 369 att entlediga Laila 

Andersson (L) från uppdraget som ledamot i äldrenämnden. Till ny ledamot 

valdes Kerstin Johansson (L). Frågan om en ny ersättare i nämnden efter 

Kerstin Johansson bordlades.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att bordlägga ärendet.    

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 17 Dnr 2020-000042 007 

Fyllnadsval som revisor för granskning av de stiftelser 
där det inte finns någon auktoriserad revisor 

 

Sammanfattning  

Revisorerna lämnar genom JanAnders Palmqvist förslag till fyllnadsval som 

revisor för granskning av de stiftelser där det inte finns någon auktoriserad 

revisor. Förslag till ny revisor är Birger Petterson.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Birger Petterson till ny revisor för de stiftelser där 

det inte finns någon auktoriserad revisor.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till revisionens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Birger Petterson till ny revisor för de stiftelser där 

det inte finns någon auktoriserad revisor. 

________________ 

Exp: 

Birger Petterson 

Revisionen 

Kanslienheten  

Ekonomienheten  
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§ 18 Dnr 2020-000071 007 

Fyllnadsval till uppdrag som revisor efter Margareta 
Yngvesson 

 

Sammanfattning  

Kristina Rydén (S) föreslås utses till ny revisor efter Margareta Yngvesson 

(S).     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige utser Kristina Rydén (S) till ny revisor efter Margareta 

Yngvesson (S).      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige utser 

Kristina Rydén (S) till ny revisor efter Margareta Yngvesson (S).      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Kristina Rydén (S) till ny revisor efter Margareta 

Yngvesson (S). 

________________ 

Exp: 

Kristina Rydén 

Revisionen 

Kanslienheten 

Personalenheten  
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§ 19 Dnr 2020-000064 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i valnämnden, Amanda Pihl (L) 

 

Sammanfattning  

Amanda Pihl (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget som 

ersättare i valnämnden.       

Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkande 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige 

entledigar Amanda Pihl från uppdraget som ersättare i valnämnden samt att 

fyllnadsval till ny ersättare bordläggs.  

Propositionsordning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Amanda Pihl (L) från uppdraget som 

ersättare i valnämnden. Fyllnadsval av en ny ersättare i valnämnden 

bordläggs. 

________________ 

Exp: 

Amanda Pihl 

Valnämnden 

Kanslienheten 

Personalenheten  
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§ 20 Dnr 2020-000001 007 

Aktuellt från Revisorerna 2020 

 

Sammanfattning  

JanAnders Palmqvist, ordförande i revisionen, ger information om aktuellt 

från revisorerna. Informationen berör följande: 

1. Revisionsplan 2020. 

2. Revisionsrapport- Granskning av kommunens leverantörsregister. 

3. Granskningsrapport- Granskning av behörighet till känsliga uppgifter 

samt interna kontroller.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Revisionen  
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§ 21 Dnr 2019-000637 179 

Uppräkning av taxor enligt LSO och LBE, 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2020 

 

Sammanfattning  

Delar av Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet är inte 

skattefinansierad och en avgift måste därför tas ut för vissa ärenden, till 

exempel tillsyner och tillstånd. Grundprincipen för tillsynsavgiften är att 

handläggningen skall ske till självkostnadspris. Med 2019 års taxenivå sker 

dock inte handläggningen till självkostnadspris utan den belastar till viss del 

skattekollektivet. 

För tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga 

och explosiva varor är avgiften uppdelad i två delar. Den består av en 

grundavgift som avser förberedelse, transport, och efterarbete samt en rörlig 

timkostnad som avser tid ute på tillsynen. 

Räddningstjänsten har ca 5 handläggare som tillsammans utför ca 250 

tillsyner per år i enlighet med Räddningstjänstens tillsynsprogram. 

Sammanlagd arbetstid för 250 tillsyner uppgår till 2,0 heltidstjänster. 

För att beräkna taxan inför år 2020 har Räddningstjänsten använt det 

underlag som SKL har tagit fram. 

En genomsnittlig handläggningskostnad per handläggare på 995 kr har 

räknats fram, baserad på en årsarbetstid på 1 800 timmar samt att den 

anställde arbetar med tillsyn 60% av sin arbetstid. 

En genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare ligger på 650 tkr. 

Gemensamma kostnader har tagits fram enligt SKL:s beräkningsunderlag 

och uppgår till 376 tkr. Bedömning av förebyggande avdelningens del av 

verksamhetens samlade kostnader har gjorts och sedan tillämpats på 

kostnader för exempelvis fordon, verksamhetssystem, lönekostnad, 

administration och förebyggandechef. Den totala kostnaden per handläggare 

blir då 1,026 mkr (650 tkr+376 tkr). Den totala kostnaden i förhållande till 

den genomsnittliga handläggningstiden per handläggare ger en 

handläggningskostnad per timme på 995 kr. 

Förslaget är därför att höja den rörliga avgiften till 995 kr (jmf 630 kr) och 

grundavgiften, som motsvarar tre arbetstimmar, till 2985 kr (jmf 1 260 kr). 

Kraven på hur tjänsteanteckningar, förelägganden och avskrivningsbeslut 

utformas har ökat under senaste åren, varför också handläggningstiden ökat 
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per ärende. Länsstyrelsen har i sin tillsyn av Räddningstjänsten påpekat 

vikten av att utforma tillsynshandlingarna på ett rättssäkert och tydligt sätt. 

En översyn har även gjorts av taxa för tillstånd för brandfarliga och 

explosiva vara enligt SKL:s mallar (se bilaga 1 med tabell över ärendetyper). 

Taxan bygger på en bedömd tidsåtgång per ärendetyp multiplicerat med 

handläggningskostnad per timme.  

Tidigare taxa för tillstånd har utgått från en annan beräkningsgrund.  

Endast mindre prisjusteringar har gjorts vad gäller föreslagen taxa för 

tillstånd och ärendetyperna har anpassats efter nu vanligt förekommande 

indelningar i andra kommuner.  

Vid en omvärldsbevakning av andra räddningstjänsters taxa framkommer att 

Räddningstjänsten Östra Blekinge har en lägre tillsynstaxa än många andra 

räddningstjänster, men ligger på en rimlig nivå vad gäller tillståndstaxa.  

Vår bedömning är därför att föreslagen höjningen av tillsynstaxan och 

justering av tillståndstaxan är befogad för att handläggningen av tillsyns- och 

tillståndsärenden ska ske till självkostnadspris.  

Taxan för handläggningskostnaden som fastställs av respektive 

Kommunfullmäktige (KF) uppräknas årligen med index (Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). Direktionen för räddningstjänsten Östra 

Blekinge följer upp detta med årlig uppräkning på KF:s uppdrag.  

Förslag till beslut 

Föreslår Kommunfullmäktige i Ronneby och Karlskrona beslutar:  

Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa taxa med 

avgifter för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE.  

Att direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge får för varje kalenderår 

besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt 

handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det 

innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.  

Att delegation till direktionen enligt ovan är giltig till och med året efter 

valår, samt  

Att ny direktion efter politiskt val lämnar hemställan till respektive 

kommunfullmäktige att delegera beslut om uppräkning enligt ovan angivna 

index.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att: 

1. Fastställa taxa med avgifter för tillsyn och tillstånd enligt LSO och 

LBE.  

2. Redaktionellt ändra i dokument 3, sida 2, Räddningstjänsten östra 

Blekinge. Under handläggningskostnaden grundavgift står 2990 kr, 

men ska vara 2985 kr (3 * 995 kr). 

3. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge får för varje 

kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt 

handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges 

för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 

hemsida i oktober månad. 

4. Delegation till direktionen enligt ovan är giltig till och med året efter 

valår, samt 

5. Ny direktion efter politiskt val lämnar hemställan till respektive 

kommunfullmäktige att delegera beslut om uppräkning enligt ovan 

angivna index. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Fastställa taxa med avgifter för tillsyn och tillstånd enligt LSO och 

LBE, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

2. Redaktionellt ändra i dokument 3, sida 2, Räddningstjänsten östra 

Blekinge. Under handläggningskostnaden grundavgift står 2990 kr, 

men ska vara 2985 kr (3 * 995 kr). 

3. Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge får för varje 

kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt 

handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges 

för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 

hemsida i oktober månad. 

4. Delegation till direktionen enligt ovan är giltig till och med året efter 

valår, samt 
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5. Ny direktion efter politiskt val lämnar hemställan till respektive 

kommunfullmäktige att delegera beslut om uppräkning enligt ovan 

angivna index. 

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Östra Blekinge  

Karlskrona kommun  
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§ 22 Dnr 2019-000642 019 

Fairtrade City Ronneby 

 

Sammanfattning  

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis 

handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030. Fairtrade City är 

ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället lokalt, och 

arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället.  

 

Ronneby kommun har varit en diplomerad Fairtrade City sedan 2008. 

Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk 

upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt arbetar aktivt för ett 

utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser. 

 

Handeln i Ronneby har själva utvecklat sitt sortiment och numera är det mer 

vanligt att Fairtrade produkter finns tillgängliga i livsmedelsbutiker och via 

webbhandel. 

 

Under 2018 införde Fairtrade City en diplomeringsavgift på 10 000 kr/år.  

Bedömning 

När arbetet med Fairtrade City startades upp av Näringslivskontoret var 

tanken att det skulle drivas av näringslivet i Ronneby och samordnas av 

Näringslivskontoret och civilsamhället. Så blev inte fallet utan samordningen 

lades över på den miljöstrategiska funktionen som därefter även har fått leda 

och driva arbetet med Ronneby Fairtrade City.  

 

Det har under flera år varit svårt att få ihop representanter till styrgruppen för 

Ronneby Fairtrade City. Arbetet ska ledas av en styrgrupp med 

representanter från hela lokalsamhället – från kommunen (politiker och 

tjänsteperson), näringslivet och civilsamhället. Fairtrade City ställer krav på 

att varje diplomerad stad ska genomföra minst 4 aktiviteter/år som 

marknadsför Fairtrade och sprider kunskap om Fairtrade. Då få har 

engagerat sig i Ronneby Fairtrade City har det inneburit att arbetsbördan för 

de engagerade personerna varit stor. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(73) 
2020-01-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Även utan en diplomering som Fairtrade City kan kommunen arbeta aktivt 

för ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser genom 

att fortsätta att ha som mål att köpa in Fairtrade produkter. 

 

Den stora arbetsbelastningen på få personer, det svaga intresset från 

näringslivet samt avgiften för diplomeringen motiverar att kommunen bör se 

över sitt deltagande i Fairtrade City. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att Ronneby kommun inte ska vara en diplomerad 

Fairtrade City kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ronneby kommun inte 

ska vara en diplomerad Fairtrade City kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Roger Fredriksson 

(M), Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP), 

Tim Svanberg (C) och Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) och Magnus Pettersson (S) yrkar på att pausa Ronneby 

kommuns medlemskap och att beslut om Ronneby ska vara diplomerat eller 

inte tas i höst.  

 

Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L) och Tim Svanberg (C) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

 

Lova Necksten (MP) yrkar på att Ronneby kommun ska fortsätta vara en 

diplomerad Fair Trade City kommun.   

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs.      
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Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kontraproposition på Magnus 

Petterssons (S) m.fl. förslag mot Lova Nekstens (MP) förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att Magnus Petterssons (S) m.fl. utgör 

motförslag till kommunstyrelsens förslag. 

Omröstningsresultat 

Omröstningen som begärdes under propositionsordning 1 ska nu verkställas 

och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) m.fl. förslag röstar nej. 

 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges 

tjugonio (29) ja-röster, nitton (19) nej-röster och en (1) avstår, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutat att Ronneby kommun inte ska vara en 

diplomerad Fairtrade City kommun. 

 

Reservation 

Lova Necksten (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Lova 

Neckstens (MP) yrkande. 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot 

beslutet till förmån för Magnus Petterssons (S) och Peter Bowins (V) förslag. 

________________ 

Exp: 

Martina Adenholm, hållbarhetsutvecklare 

Fairtrade  
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§ 23 Dnr 2019-000674 303 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spill 
Svenstorp, Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

För gällande detaljplan i Stenåsaområde (del av Svenstorp 20:1 och 

Svenstorp 20:5) är nu exploatering påbörjad och behovet av utökning av 

verksamhetsområde för vatten och spill är påkallat från Miljöteknik.  

Bedömning 

För gällande detaljplan i Stenåsaområde (del av Svenstorp 20:1 och 

Svenstorp 20:5) är nu exploatering påbörjad. Markanvisning för äldreboende 

finns på del av Svenstorp 20:5, detaljplanen säger bostäder. På Svenstorp 

20:5 planeras för LSS-boende. Behovet av utökning av verksamhetsområde 

för vatten och spill är påkallat från Miljöteknik. På kartan nedanstående 

föreslaget område. Gäller detaljplaneområdet frånsett Svenstorp 20:4 som 

kvarstår utanför verksamhetsområdet. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta införliva del av Svenstorp 20:1 och 

Svenstorp 20:5 i verksamhetsområde för vatten och spill.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införliva del av Svenstorp 

20:1 och Svenstorp 20:5 i verksamhetsområde för vatten och spill. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige införlivar del av Svenstorp 20:1 och Svenstorp 20:5 i 

verksamhetsområde för vatten och spill. 

________________ 

Exp: 

Jörgen Holmström, Ronneby Miljö & Teknik AB  

Tony Miketinac, va-chef Ronneby Miljö & Teknik AB 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef 
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§ 24 Dnr 2019-000678 253 

Hoby 1:14, Svenstorp 2:8 samt del av Svenstorp 11:3 
ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

K.O. Djurstorps AB som är ägare till ICA i Bräkne-Hoby har ansökt om att 

få köpa mark för att möjliggöra utökning av sin verksamhet. Utökningen 

avser bland annat parkeringar. Detaljplan är nyligen framtagen för området 

och vars syfte är att möjliggöra köp.  

Bedömning 

K.O. Djurstorps AB som är ägare till ICA i Bräkne-Hoby har ansökt om att 

få köpa mark för att möjliggöra utökning av sin verksamhet. Utökningen 

avser bland annat parkeringar. Detaljplanen för området vann laga kraft 

2018-12-20. Syftet med denna detaljplan är just att möjliggöra utökning av 

verksamheten för ICA i Bräkne-Hoby. För att möjliggöra köp av mark samt 

att genomföra detaljplanen pågår i nu en flytt av korsningen Bräknevägen-

Backarydsvägen. Flytten av korsningen sker i samarbete med Trafikverket 

men arbetet utförs av kommunen.  

Förslag till köpekontrakt finns upprättat. För fastigheten Hoby 1:14 är 

köpeskillingen 120 kronor per kvadratmeter vilket ger en köpesumma om 

167 520 kr. För fastigheten Svenstorp 2:8 är köpeskillingen 120 kronor per 

kvadratmeter vilket ger en köpesumma om 154 200 kr. För köp av del av 

Svenstorp 11:3 som utgör parkeringsyta är priset satt till 40 kronor per 

kvadratmeter. För köp av del av denna fastighet krävs lantmäteriförrättning 

som köparen betalar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 

förslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättad överenskommelse om 

fastighetsreglering samt köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering samt köpekontrakt. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättad överenskommelse om 

fastighetsreglering samt köpekontrakt. Till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Sökande 

Mark- och exploateringschef 
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§ 25 Dnr 2019-000680 251 

Exploateringskonto för detaljplan för nybyggnation 
Droppemåla 1:87 

 

Sammanfattning  

På fastigheten Droppemåla 1:87 pågår arbetet med ny detaljplan för 

bostäder.  

Bedömning 

Del av Droppemåla 1:87 har pågående detaljplanearbete för bostäder. Den 

nya detaljplanen kommer att möjliggöra att nya villor eller radhus/parhus 

byggs. Det finns ett intresse från företag att realisera planen och exploatera 

området. För att ligga i fas med en kommande exploatering föreslås att ett 

exploateringskonto upprättas som täcker kostnader för främst utredningar 

inom detaljplanearbetet men även vissa åtgärder som kan bli aktuella efter 

lagakraftvunnen detaljplan. Främst behövs kostnadstäckning för 

projektledare, trafikutredning och övriga utredningar infrastruktur (el, VA, 

fiber, gata, GC) samt fastighetsbildningskostnaden. En beräknad kostnad 

hamnar på ca 300 000 kronor. 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Droppemåla 

1:87 om 300 000 kronor.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upprätta 

exploateringskonto för Droppemåla 1:87 om 300 000 kronor. Finansiering 

sker via extern upplåning. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upprätta exploateringskonto för 

Droppemåla 1:87 om 300 000 kronor. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef 

Ekonomienheten  
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§ 26 Dnr 2019-000688 250 

Exploateringskonto för Hoby 5:2, Blekingearkivet 

 

Sammanfattning  

Avsiktsförklaring mellan Ronneby Kommun och Sydarkivera för utbyggnad 

av Blekingearkivet är undertecknad under hösten 2019. Projektet har startat 

upp under sen höst 2019 och beräknas fortsätta vidare under 2020.  

Bedömning 

En utbyggnad av Blekingearkivet i Bräkne-Hoby har diskuterats under några 

år och samtal har förts med både politiker och tjänstemäns ihop med 

Sydarkivera.  Avsiktsförklaringen mellan Ronneby Kommun och 

Sydarkivera för utbyggnad av Blekingearkivet undertecknades under hösten 

2019. Mark- och exploateringsenheten har påbörjat en uppstart av projektet 

under sen höst 2019 och beräknas fortsätta vidare under 2020. Det första 

arbetet är främst med att ta fram underlag, bygglovshandlingar, ledningskoll 

och diverse utredningar kring placering och hänsyn till riksintresset. 

Exploateringsingenjör ihop med byggprojekteldare som driver arbetet har 

projektlön varpå behovet av lönetäckning finns. Enheten förslår därför att ett 

exploateringskonto om 200 000 kronor upprättas för att täcka lönekostnader, 

diverse utredningar och bygglovsavgifter.  

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att upprätta exploateringskonto om 200 

000 kronor för Hoby 5:2.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upprätta 

exploateringskonto om 200 000 kronor för Hoby 5:2. Finansiering sker vi 

extern upplåning. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upprätta exploateringskonto om 200 000 

kronor för Hoby 5:2. Finansiering sker vi extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef 

Ekonomienheten  
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§ 27 Dnr 2018-000447 738 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) - dags för boendegaranti 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-10-23 § 161 

Sune Håkansson, Ronnebypartiet, föreslår i en motion att Ronneby kommun 

inför en boendegaranti till trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  

Det finns sedan tidigare av kommunfullmäktige beslutade en del kriterier för 

trygghetsboende. Dock finns en del utestående frågor gällande t ex ansvar.   

Vid ett eventuellt införande av boendegaranti menar äldrenämnden att ett 

sådant beslut behöver föregås av utredning på flera punkter.  

Äldrenämnden bedömer att det inte är önskvärt att införa en boendegaranti i 

trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  

Äldrenämnden föreslås besluta i enlighet med föreliggande yttrande.       

Bedömning 

Sune Håkansson, Ronnebypartiet föreslår i en motion att Ronneby kommun 

inför en boendegaranti till trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  

Nuvarande förutsättningar 

Kommunen ska, enligt socialtjänstlagen (SoL), inrätta särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 

särskilt stöd (i Ronneby kallat vård- och omsorgsboende) 

Kommunen får, enligt SoL sedan april 2019, även inrätta särskilda 

boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i 

boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att 

bryta oönskad isolering. Med dessa boenden menas biståndsbedömda 

trygghetsboenden, vilket är tillståndspliktiga verksamheter (kräver tillstånd 

från IVO för att bedriva). 

Trygghetsbostäder är ett alternativt boende för äldre personer. Boendet hyrs 

direkt av fastighetsägaren som en ”vanlig” hyresgäst. Trygghetsboende finns 

på flera orter i Ronneby Kommun och ett par olika hyresvärdar erbjuder 

trygghetsboenden i kommunen. Äldrenämnden har inga angivna åtaganden 

för de boende på trygghetsboende. Bistånd genom SoL samt kommunal 

hälso- och sjukvård enligt HSL erbjuds på samma sätt som i ordinärt boende 

(”vanliga” lägenheter/villor) 
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2013-12-12 beslutade KF att kriterierna för trygghetsboende ska vara en 

lägsta åldersgräns på 70 år för de som flyttar in. 

 Det ska finnas gemensamhetsutrymme för aktiviteter samt 

möjligheter att inta måltider tillsammans. 

 Personal ska finnas tillgänglig vissa tider för att starta upp eller 

hålla i gemensamma aktiviteter samt ta kontakt med nyinflyttade. 

 Gemensamhetsutrymmet ska vara tillgängligt för hyresgäster på 

trygghetsboendet såväl som för personer som bor i närområdet. 

Gemensamhetsutrymmet ska kunna användas i både små och stora 

sammanhang. 

 Utrymmet behöver därför vara dimensionerat till att rymma minst 50 

personer. 

I kriterierna finns inget angivet gällande matservering. Det råder vissa 

oklarheter vad gäller trygghetsboende, exempelvis hur boenden som klassas 

som trygghetsboenden, vem som ska finansiera gemensamhetslokal och 

värd/värdinna samt hur kommunen förhåller sig till öppnande av nya 

trygghetsboenden i kommunal och privat regi. Service och utbud av 

aktiviteter är olika vid de olika trygghetsboendena. Äldrenämnden har 

beslutat att föreslå kommunstyrelsen att utreda formerna och 

förutsättningarna för trygghetsboende, i kommunal och privat regi, och i det 

säkerställa att likställighetsprincipen enligt kommunallagen uppfylls. 

Vid eventuellt införande av boendegaranti 

Äldrenämnden bedömer att innan ett eventuellt ställningstagande gällande 

införande av en boendegaranti behöver i sådana fall utredning göras på flera 

punkter.  

T ex följande behöver beaktas:  

 Vid införande av någon form av garanti är det viktigt att säkerställa 

vad det är som garanteras. Vad skulle en garanti omfatta? Vilka 

rättigheter skulle individen kunna kräva?  

 Skulle garanti utifrån något kriterium, i motionärens förslag ålder, 

tränga undan andra kriterier? Konsekvenser? 

 Vilken organisation ska ansvara för att planera för och verkställa 

garantin? Vilka åtgärder behöver vidtas för verkställighet? Tillgång 

och efterfrågan på trygghetsboende generellt och i synnerhet för 

personer över 85 år? Kostnader? 

 Garanti i kommunala kontra privata boende? Särskild kvotplatser för 

garanti? 
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 Vad händer om garantin inte kan verkställas? 

 Konsekvenser för annan verksamhet?  

Äldrenämnden bedömer att det inte är önskvärt att införa en boendegaranti i 

trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.       

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta lämna yttrande i enlighet med föreliggande 

förslag.       

Äldrenämndens beslut 2019-10-23 

Äldrenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen 

med motiveringen att innan ett ställningstagande gällande införande av en 

boendegaranti behöver i sådana fall en utredning göras på flera punkter: 

 Vid införande av någon form av garanti är det viktigt att säkerställa 

vad det är som garanteras. Vad skulle en garanti omfatta? Vilka 

rättigheter skulle individen kunna kräva?  

 Skulle garanti utifrån något kriterium, i motionärens förslag ålder, 

tränga undan andra kriterier? Konsekvenser? 

 Vilken organisation ska ansvara för att planera för och verkställa 

garantin? Vilka åtgärder behöver vidtas för verkställighet? Tillgång 

och efterfrågan på trygghetsboende generellt och i synnerhet för 

personer över 85 år? Kostnader? 

 Garanti i kommunala kontra privata boende? Särskild kvotplatser för 

garanti? 

 Vad händer om garantin inte kan verkställas? 

 Konsekvenser för annan verksamhet?  

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Sune Håkansson  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(73) 
2020-01-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2019-000337 634 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tony Holgersson (SD) att kommunfullmäktige ger 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till 
förskola 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-11-14 § 145 

Förvaltningschef Tobias Ekblad och Ingela Berg, verksamhetschef 

Förskolan,  uppger i sitt förslagsyttrande att antalet förskoleplatser i Listerby 

bedöms vara tillräckligt i nuläget, men att det är viktigt att hålla 

bostadsbyggandet och utvecklingen i området under bevakning.      

Bedömning 

I framtaget förslag till remissyttrandet anförs följande; 

Kuggebodaskolans lokaler bedöms som fullt möjliga att använda till 

förskola, men det krävs en viss renovering för att de ska kunna tas i bruk. 

Enligt utredning och tjänsteskrivelse ”Framtida lägesbild förskolebehovet i 

Ronneby” (Hänv Dnr 2019.428-630) , uppger projektledaren för Framtidens 

skolor Monica Sjövind följande; 

”I nuläget räcker förskoleplatserna i Listerby, men viktigt att bevaka 

utvecklingen i området. Om ytterligare område planläggs för 

bostadsbyggande så behöver man se över situationen för förskola (och 

skola). ”        

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden  

att ställa sig bakom föreliggande förslag till yttrande, anta detta som sitt eget 

remissvar och härigenom anse motionen besvarad.      

Utbildningsnämndens beslut 2019-11-14 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande 

gällande motion om att se över möjligheterna att använda Kuggebodaskolan 

till förskola.  I nuläget bedöms antalet förskoleplatser i Listerby vara 

tillräckligt. 
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Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

med hänvisning till utbildningsnämndens svar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tony Holgersson (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Tony Holgersson  
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§ 29 Dnr 2019-000338 639 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tony Holgersson (SD) att kommunfullmäktige ger 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till 
träningsskola 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-11-14 § 146 

Förvaltningschef Tobias Ekblad och Charlotte Kansikas, verksamhetschef 

Grundskolan,  uppger i sitt förslagsyttrande att efter genomgång av 

lokalerna, görs bedömningen att Kuggebodaskolan är ett bra alternativ för 

träningsskolan att bedriva sin verksamhet.        

Bedömning 

I framtaget förslag till remissyttrandet anförs följande; 

Efter genomgång av lokalerna tillsammans med verksamheten, görs 

bedömningen att Kuggebodaskolan är ett bra alternativ för träningsskolan att 

bedriva verksamhet i. Det är bättre lokaler än de träningsskolan har idag på 

”Igelkotten”, Friskyttevägen. Rektor för verksamheten gör bedömningen att 

nuvarande lokaler är anpassade till ca sex elever men i dagsläget är det nio 

elever inskrivna. 

I Kuggebodaskolan finns större utrymmen, bredare korridorer, tillgång till 

matsal, plats för elevernas alla hjälpmedel, nära till naturen, idrottssal och 

bättre skolgård. Dock behövs en anpassning av lokalerna. Träningsskolan är 

en lagstadgad verksamhet för elever med komplexa funktionsnedsättningar 

och utrymmen krävs för detta.      

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslås anta utbildningsförvaltningens yttrande att 

Kuggebodaskolan skulle vara ett bra alternativ för träningsskolans 

verksamhet.      

Utbildningsnämndens beslut 2019-11-14 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande 

gällande motion om att se över möjligheterna att använda Kuggebodaskolan 

till träningsskola.  Kuggebodaskolan ses som ett bra alternativ för 

träningsskolans verksamhet. 
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Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

organisatoriska och kostnadsmässiga möjligheter att flytta Träningsskolan 

till tidigare Kuggebodaskolans lokaler och använda tidigare Träningsskolans 

lokaler till förskola. 

Kommunstyrelsens beslut 2010-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen bifallen 

med hänvisning till utbildningsnämndens beslut.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tony Holgersson (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Tony Holgersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att motionen är bifallen med hänvisning till 

utbildningsnämndens beslut.  

________________ 

Exp: 

Tony Holgersson  

Utbildningsnämnden  
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§ 30 Dnr 2016-000659 730 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) avseende att underlätta 
pensionärernas flyttning 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) har inkommit med en motion avseende att underlätta 

pensionärers flyttning. Många pensionärer bor i en för stor bostad och hade 

kunnat flytta till ett trygghetsboende men boendeformen anses vara dyr. 

Sune Håkansson anser att en lösning skulle kunna vara att det kommunala 

bostadsföretaget bygger trygghetsbostäder i form av insatslägenhet med en 

avgift under gränsen för bostadstillägg samt med en prisgaranti där det 

kommunala bostadsföretaget förbinder sig att köpa tillbaka lägenheten för 

det ursprungliga priset. Fördelarna med ett sådant system är enligt Sune 

Håkansson att de boende får en modern standard, gemenskap, lagom stort 

boende och att kommunens kostnader sjunker på grund av 

samordningsvinster.  

Bedömning 

Det finns idag ett kommunalt trygghetsboende på Espedalen. Ytterligare 

privata intressenter har visat intresse av att etablera sig i Ronneby och att 

bygga trygghetsboende. Med ett större antal trygghetsboende i kommunen 

ökar också möjligheten till att välja boende och genom det kan fler invånare 

ta steget att flytta från sin villa till lägenhet. Genom boendeformen 

trygghetsboende kan kommunens kostnad för exempelvis hemtjänst minskas, 

dels genom att boendeformen erbjuder en modern standard dels genom 

samordningsvinster då det är en byggnad att besöka brukare i.  

 

Äldrenämnden har yttrat sig och är positiva till motionens anda och förslaget 

från nämnden är att ge kommunstyrelsen eller Ronnebyhus i uppdrag att 

underlätta för pensionärer att flytta från villa till trygghetsboende.  

 

Kommunen jobbar redan med att få till flera trygghetsboenden. Att få till en 

omflyttning kring bostäder är en fråga som hanteras även på riksnivå. Ett 

direkt investeringsbidrag föreslås i SOU 2015:85. Där föreslås också ett 

paket med åtgärder inom fyra områden i syfte att få fart på bland annat 

omflyttning. De områdena är: 
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- förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet, 

- få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med fokus 

på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap, 

- underlätta för seniorer att flytta till – eller bo kvar i – en bostad som 

det går att åldras i, samt att 

- främja forskning och annan kunskapsutveckling kring 

tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet. 

Ett annat alternativ kan vara att kommunen jobbar vidare med att försöka få 

till stånd byggande av kooperativa hyresrätter i kommunen. En kooperativ 

hyresrättsförening är en ekonomisk förening som hyr ut minst tre lägenheter 

till sina medlemmar. Föreningen är hyresvärd och hyresgästen är medlem i 

föreningen. Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan vanlig hyresrätt 

och bostadsrätt. Hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten stämmer till stor 

del överens med vad som gäller vid vanlig hyra. Gällande ansvar och risk så 

betalar varje medlem en insats och eventuellt en upplåtelseinsats i samband 

med att han eller hon får hyra en lägenhet. Medlemmarna är inte personligt 

ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna 

insatsen. Som boende kan medlemmen också påverka förhållandet i 

fastigheten men utan att behöva ta det ansvar som ett ägande innebär.  
 

För att underlätta för pensionärerna att flytta från en stor bostad till en 

mindre så behöver fler lägenheter byggas. Ägardirektiv till det kommunala 

bostadsbolaget kan vara en lösning. Prisgaranti kan fungera men då krävs 

kommunala beslut om subventioner 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Sune Håkansson  
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§ 31 Dnr 2019-000265 315 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tim Aulin (SD) om att bygga parkeringar vid 
stationsområdet 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna föreslår att kommunfullmäktige ger lämplig 

förvaltning i uppdrag att anlägga parkeringsplatser i stationsområdet. Tre 

stycken platser pekas ut som alternativ i motionen. 

Första förslaget, att anlägga parkeringsplatser för personalen på Bergkvara 

buss vid busstorget. 

Andra förslaget, att flytta containrar och utöka befintlig parkering på 

Lokvägen.  

Bedömning 

Det finns ett behov av att framöver upprätta parkeringsplatser, dock bör detta 

rent tidsmässigt ske i nära anslutning till att byggnation startar och befintliga 

parkeringar stängs. Behovet av ett parkeringshus är sannolikt stort vid en 

kommande nybyggnation av kvarteret Gertrud för att säkerställa att antalet 

parkeringsplatser bli tillräckligt. Parkeringen vid järnvägsstation skulle också 

gynnas utav ett parkeringshus. Förstudie av storlek på parkeringshus pågår 

och där tittas även på finansieringsmöjligheter och hur man ska få 

kostnadstäckning. Ett parkeringshus är en förhållandevis dyr investering och 

i dagsläget finns inga medel avsatta förutom de till förstudien. 

Att upprätta parkeringar redan nu, innan befintliga platser upphör, skapar för 

invånarna ytterligare parkeringsmöjligheter i dagsläget. Vilket i sin tur sedan 

kan skapa ett större problem/missnöje när byggnation startar och parkeringar 

då upphör. Genom att vänta med anläggning av p-platser skapas möjlighet, 

att 

i nära/direkt anslutning till att befintliga platser stängs erbjuda nya 

parkeringsmöjligheter.  

 

Förslag 1:  

Flera frågor behandlas för bedömning gällande anläggning av 

parkeringsplatser. Detaljplan, markförhållanden och 

trafiksituation/trafiksäkerhet är några viktiga delar att ta ställning till. 

Föreslagen plats är, enligt dessa frågor, olämplig för ändamålet parkering. 
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Det bör också tas ett ställningstagande gällande huruvida kommunen ska 

bära kostnader för att anlägga parkeringsplatser för företagens personal eller 

inte. Upprättar kommunen parkering för ett företag, i detta fall Bergkvara 

buss, skapar det risk för förfrågning från andra företag som önskar 

detsamma.  

 

Förslag 2: 

Föreslagen plats anses vara lämplig att utreda vidare, för att framöver kunna 

anlägga parkeringsplatser på. I vidare utredning bör, bland annat, följande 

frågor beaktas 

 Miljöteknik har idag källsorteringscontainrar på platsen. Hur ställer 

de sig i frågan? 

 Behöver källsorteringen finnas kvar? Om ja, finns annan lämplig 

plats att upprätta dessa på? 

 Vem bär i sådana fall kostnaden för flytt, eventuella lovansökningar 

etc.? 

 

Förslag 3:  

Även denna plats kan vid behov vara av intresse att titta vidare på. Dock ägs 

denna mark inte av Ronneby kommun utan ägs av Emaljen AB. Köp av 

mark är genomförbart men detaljplanen säger småindustri samt att det på 

området är prickmark och u-område.  Detta innebär en del åtgärder innan 

man skulle kunna upprätta någon form av parkeringsmöjligheter, bland annat 

krävs att man utreder möjligheter för ett eventuellt arrende av marken. 

Vidare krävs också en lovansökan för upprättande av tillfällig parkering. Ett 

tillfälligt bygglov får ges på max 10 år men med möjlighet att genom 

ansökan från sökande kunna förlängas med 5år. För möjlighet att kunna 

driva denna fråga vidare krävs ett politiskt beslut och ett uppdrag ges 

förslagsvis till gatuenheten på TFK.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

hänvisning till att fokus vad avser planering och anläggning av 

parkeringsplatser i stationsområdet är att bygga ett parkeringshus. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att fokus vad avser 

planering och anläggning av parkeringsplatser i stationsområdet är att bygga 

ett parkeringshus. 

________________ 

Exp: 

Tim Aulin  
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§ 32 Dnr 2019-000401 109 

Besvarande av medborgarförslag - angående förbättrad 
insyn i handelsplats Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Bo-Walter Eriksson, förslagsställare, föredrar medborgarförslaget och 

lämnar följande skriftligt: 

Sörbybäcken rinner genom området som är ett biotopskyddsområde med 

skydd för både uppväxande havsöring som stationär öring. Kommunen har 

20L5 tagit fram en skötselplan för området och länsstyrelsen har 2017-07-28 

beslutat om ett föreläggande angående del av området. Det innebär att 

smolten skall ha skugga och att goda reproduktionsområden skall finnas/ 

skapas i bäcken.   

Nu skall högväxande alar sparas som förhindrar insikt i den centrala delen 

där Viggenplanet är uppsatt. Vid färd på E 22 från Karlskrona mot 

Karlshamn syns överhuvudtaget inte den delen. Se bild bilaga 1. 

Viggenplanet har varit och är viktig för attraktionen till området. 

Två samhällsintressen står således emot varandra. Skuggskydd för öringen 

kontra insyn i Viggenområdet. Jag hävdar att det går att kombinera dessa 

utan att det ena eller andra blir lidande. Det är endast en kort sträcka som 

skulle behöva anpassas till ett lägre skuggskydd för att få en förbättrad insyn. 

Se bilaga 2. Avfarten E 22 till Karlshamnsvägen från Karlskrona och fram 

till E22 är mindre- än 100 meter.  

Skuggskyddet blir t.o.m. bättre om lågväxande buskar typ sälg samt 

nedskurna alar sparas/ tuktas. Vattencirkulation/ djuphålor kan tillskapas av 

mänsklig hand på samma sätt som man gjort vid övergången till 

tunnelsystemet vid rondellen utanför Jeppson. Se bilaga 3.  

Skyddet för öringen anses ju tillgodosett under kraftledningen som korsar E 

27 omedelbart norr om växthusen. Där finns nu den typ av lågväxande 

vegetation som jag anser skall tillämpas på den korta aktuella bäcksträckan. 

Bilaga 4. 

Förslag: Ronneby kommun omarbetar skötselplanen i samverkan med 

länsstyrelsen så att insynen förbättras i Viggenområdet enlig bilaga 2. 

Genomförande av förändringen genomförs under något/några år så att inte 

skuggskyddet försämras.  
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Bedömning 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen ställer sig positiva till förslaget och 

har tidigare i höst kontaktat ansvariga på Länsstyrelsen Blekinge för att 

samverka fram en ny skötselplan som tillgodo ser alla intressen i området 

kring hela Sörbybäcken. 

Förslag till beslut 

Förslaget bedöms besvarat då åtgärder enligt förslaget påbörjats. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat då åtgärder enligt förslaget påbörjats. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat då åtgärder 

enligt förslaget påbörjats. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 33 Dnr 2019-000455 109 

Besvarande av medborgarförslag - bygg 
cirkulationsplatser vid trafikplats Ronneby väst, där 
avfarterna (56) från E 22 ansluter till väg 27 

 

Sammanfattning  

Förslag inlämnat om att bygga cirkulationsplatser vid av- och påfarter E22 

och väg 27 Ronneby västra. Förslagsställaren anser att detta bör göras i 

samband med Trafikverkets planer på att bygga om påfarter E22 för att få 

bättre trafikflödet och säkerhet.  

Bedömning 

Mark- och exploateringsenheten och Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen 

ställer sig positiva till alternativa åtgärder för trafiksäkerhetsåtgärder i 

aktuellt område och hänvisar förslagsställaren till Trafikverket för 

framställan om åtgärder. Detta eftersom det är Trafikverket som är 

väghållare på aktuella vägsträckor. Mark- och exploateringsenheten och 

Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen anser att detta är det normala 

förfarandet och inväntar om så sker remissförslag från Trafikverket.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

förslå Kommunfullmäktige besluta anse att förslaget härmed är besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 34 Dnr 2019-000029 109 

Besvarande av medborgarförslag - Att det i kv. Kilen 
byggs utvändig träningsanläggning för fysisk träning 
och en träffpunkt för sociala kontakter 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag har anmälts med frågeställan om att det i kvarteret Kilen 

ska byggas en utvändig träningsanläggning och en träffpunkt för sociala 

kontakter.  

Bedömning 

Medborgarförslaget föreslår att det i kvarteret Kilen ska byggas en utvändig 

träningsanläggning och en träffpunkt för sociala kontakter.  

I kvarteret Kilen pågår det ett arbete med att planera ny park i norr samt det 

nya parkstråket från järnvägsövergången ner till kvarteret Telefonen och 

övergången mot Brunnsparken. Gällande parken är planen lång gången och 

projektering inför anläggande av den pågår. I den nya parken kommer ingen 

yttre träningsanläggning att anläggas. I parken kommer det att finnas 

möjligheter till sociala träffpunkter och möjlighet för socialt samspel. En 

boulabana finns bland annat med i planen. Parken har en planerad byggstart 

till våren 2020.  

Medborgardialoger som skett under åren har samtliga visat på önskemål om 

någon form av träningsredskap i området. I kommande planering av åstråket 

tittar kommunen på att möjliggöra detta. I åstråket kommer det att finnas 

olika former utav möjlighet till sociala kontakter och inbjudan till att träffa 

andra.  

Närmaste träningsmöjlighet finns för övrigt i Brunnsparken.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 35 Dnr 2019-000500 109 

Besvarande av medborgarförslag - Anlägg utegym som 
en slinga längs med elljusspåret i Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 § 171 

Ett medborgarförslag är inskickat av Per Dahlgren gällande utegym i 

Brunnsparken. Förslagsställaren vill att det placeras olika redskap/ hinder 

längs den befintliga slingan.      

Bedömning 

Det pågar en utredning om framtida utveckling av Brunnsparken i sin helhet. 

Ansvarig är Gata och Parkenheten inom kommunen. Alla medborgarförslag 

som handlar om utveckling inom området hänskjuts till denna utredning för 

vidare hantering.      

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att medborgarförslaget hanteras 

inom ramen för projektet utveckling av Brunnsparken inom Gata och 

Parkenheten. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.       

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2019-11-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling 

av Brunnsparken inom Gata och Parkenheten. Därmed anses 

medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget 

hanteras inom ramen för projektet utveckling av Brunnsparken inom Gata 

och Parkenheten. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget hanteras inom ramen 

för projektet utveckling av Brunnsparken inom Gata och Parkenheten. 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 36 Dnr 2019-000399 109 

Besvarande av medborgarförslag - rusta upp den 
gamla tennisplanen på östra Hulta 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 § 172 

Ett medborgarförslag är inskickat av Tobias Hultgren gällande den gamla 

tennisplanen på östra Hulta. Det är en tennisplan med asfaltyta. Kommunen 

har inte haft någon skötsel av planen och inte heller någon förening.       

Bedömning 

Det ekonomiska läget för kommunen samt det faktum att det finns många 

tennisbanor i Brunnsparken gör att det inte är aktuellt att iordningställa 

planen som tennisplan. Det ligger inte heller i kommunens strategi att 

iordningställa ytan som spontanidrottsplats. Kommunens plan för dessa är i 

det närmaste klar med satsning på anläggningar på landsbygden.       

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar med stöd av bedömningen ovan 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att rusta 

upp gamla tennisplanen på östra Hulta.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-11-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar med stöd av bedömningen ovan 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att rusta 

upp gamla tennisplanen på östra Hulta. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om att rusta upp gamla tennisplanen på östra Hulta. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att rusta upp gamla 

tennisplanen på östra Hulta. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 37 Dnr 2019-000523 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Uppmärksamhetslampa eller trafikljus vid rondell 
Järnvägsgatan/Karlskronavägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 § 173 

I ett medborgarförslag som inkommit till Ronneby kommun att det skulle 

behövas uppmärksamhetslampa eller trafikljus vid övergångstället i 

anslutning till rondellen Järnvägsgatan/Karlskronavägen på grund av att det 

är dålig sikt åt höger om det kommer gående eller cyklister när man kommer 

från Järnvägsgatan.      

Bedömning 

Det finns två övergångsställe i anslutning till rondellen, ett vid Järnvägsgatan 

och ett vid Angelskogsvägen. Rondellen, vägarna och övergångsställena är 

belysta. Vi har gjort besök på platsen och vi bedömer att det inte är några 

dåliga siktförhållanden vid de två övergångsställen, se bilaga 1.  

Växtligheten vid övergångsstället klarar den så kallade ”sikttriangeln”. Vi 

har påtalat för Parkenheten att det är viktigt att hålla ner vegetationen. 

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inte rapporterats från polis eller sjukvård några 

olyckor på de aktuella övergångsställena under de senaste fem åren.       

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och 

kulturnämnden att avslå förslaget med uppmärksamhetslampa eller trafikljus 

vid övergångstället i anslutning till rondellen 

Järnvägsgatan/Karlskronavägen med motiveringen att siktförhållanden är bra 

vid de två övergångsställen.       
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-11-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

uppdra åt teknik- fritid- och kulturförvaltningen att utreda frågan vidare och 

se över alternativa lösningar för att förbättra trafiksituationen i rondellen 

järnvägsgatan/karlskronavägen utan att investera i uppmärksamhetslampa 

eller trafikljus, med detta anses medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra åt teknik- fritid- 

och kulturförvaltningen att utreda frågan vidare och se över alternativa 

lösningar för att förbättra trafiksituationen i rondellen 

järnvägsgatan/karlskronavägen utan att investera i uppmärksamhetslampa 

eller trafikljus, med detta anses medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar åt teknik- fritid- och kulturförvaltningen att 

utreda frågan vidare och se över alternativa lösningar för att förbättra 

trafiksituationen i rondellen järnvägsgatan/karlskronavägen utan att investera 

i uppmärksamhetslampa eller trafikljus, med detta anses medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 38 Dnr 2019-000124 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför en 
helvegetarisk dag i veckan på alla äldreboenden i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 § 162 

Inför en helvegetarisk dag i veckan på alla äldreboenden i Ronneby 

kommun. Det är hälsofrämjande för oss människor som bor på 

äldreboendena i Ronneby kommun att äta mer vegetariskt, det minskar 

risken för hjärt- kärlsjukdomar. 

Det ligger i tiden med klimatsmartmat för att minska miljöpåverkan från 

maten. Konsumtionen av fr a nötkött är en stor källa till koldioxidutsläpp och 

vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser. 

Ställ om Ronnebys äldreboenden till att bli mer klimatsmarta och 

hälsosamma - en bra start är att införa en helvegetarisk dag i veckan!      

Bedömning 

Kostenheten får väldigt sällan önskemål om vegetarisk kost i äldreomsorgen. 

Vegetariska rätter är heller inte särskilt populära hos våra seniorer. Vid 

servering av vegetarisk soppa ber de alltid att få kött som tillbehör, t ex 

köttbullar, frikadeller eller korv.  

 

Personer över 65 år behöver dessutom mer protein än yngre. Proteinet 

behövs för att bevara muskler, för immunförsvaret, sårläkning och för att 

orka vara aktiv. Detta gäller seniorer i särskilt boende likväl som ordinärt 

boende. Orkar man inte äta hela portionen, vilket ofta inträffar när man blir 

äldre, rekommenderar Livsmedelsverket att det är kolhydraterna man ska 

minska på. 

 

För att ändå vara klimatsmarta erbjuder kostenheten ibland ett vegetariskt 

alternativ som vi vet att en del av våra gäster uppskattar och då har möjlighet 

att välja. I matlagningen byter vi ibland ut en del av det animaliska proteinet 

mot vegetabiliskt protein i t ex färsrätter. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

70(73) 
2020-01-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Med bakgrund av få önskemål om vegetarisk mat samt att det inte är vidare 

populärt anser kostenheten att Ronneby kommun inte ska införa en 

helvegetarisk dag i veckan på äldreboenden.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande 

och ser det som sitt egna.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-11-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att ställa sig bakom kostenhetens yttrande och se det som sitt egna och 

därmed avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-01-14 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Tim Svanberg (C), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Jan-Eric Wildros (S), Anders Lund (M) och Bo Johansson 

(S). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.  

 

Tim Svanberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkanden, 

bifall mot avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 39 Dnr 2020-000049 001 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) - gör om Blekinge till en kommun 

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Jag, och andra, har haft förslaget förr: Låt hela Blekinge utgöra en kommun! 

En förklaring till att förslaget återkommer är att det spekuleras i att staten 

kommer att ge bidrag, i form av skuldavskrivningar, till de kommuner som 

frivilligt slår sig samman. För Blekinges del skulle det kunna röra sig om 

flera hundra miljoner kronor. 

En viktigare förklaring är att jag menar att en enda kommun i Blekinge 

skulle verka effektivitetshöjande. Det bör påpekas att Blekinges utveckling 

inte är den bästa. Exempelvis var Blekinge det enda län i landet där antalet 

arbetstillfällen sjönk mellan 2017 och 2018. Befolkningsutvecklingen är 

också dålig. Länets befolkningsändring tillhör de sämre i landet. 

Idag synes planeringen av nya bostadsområden ske utifrån den egna 

kommunens skolor, etc. Om Blekinge utgör en enda kommun, kan 

planeringen bli annorlunda. 

Det konstateras att det just nu pågår en befolkningsomflyttning mot kusten. I 

Ronneby kommun torde mer än 90 procent av nybyggnationen ske söder om 

E22.  

Det kan vara så att de enskilda kommunerna i Blekinge är för små för att 

kunna ”förhandla” med staten. Den sena upprustningen av E22 är ett 

exempel.  

En enda, större, kommun bör ge utrymme för rationaliseringar. Det behövs 

specialkompetens inom flera sektorer, exempelvis inom miljöområdet. 

Rationaliseringsvinster torde kunna göras i administrationen. 

Dagens uppdelning i flera kommuner synes medföra att onödiga resurser 

används till inbördes konkurrens. Karlskrona försöker värva företag, som har 

bäst förutsättningar om det placeras i Ronneby, och tvärtom. 

Inom exempelvis fritidssektorn finns stora önskemål. Det är dyrt om varje 

kommun skall bygga sin motocrossbana, sin ridanläggning för 

tävlingsändamål, etc. Om en kommun bildas, kan anläggningarna spridas 

”rättvist” över länet. Motsvarande torde gälla för kultursektorn. 

I vissa fall kan även verksamheter inom den kommunala sektorn tjäna på ett 

samarbete över de nuvarande gränserna. Äldreomsorgen kräver större 

enheter än tidigare, Vård- och omsorgsboenden torde knappast byggas 

mindre än med 54 lägenheter. I skolans värld torde 10 elever per årsklass 

snart vara ett minimum, såvida inte gränsen sätt till 20. 
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På gymnasienivå kan det vara lämpligt att försöka sprida olika program över 

hela Blekinge, samtidigt som det eftersträvas att klasserna inte blir för små. 

 

Jag föreslår att 

Ronneby kommun tar initiativ till att Blekinges kommuner går samman till 

en kommun.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).  

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på kommunfullmäktige bordlägger 

ärendet då Sune Håkansson (RP) lämnat sammanträdet i förtid.    

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp:  

Sune Håkansson  
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§ 40 Dnr 2020-000079 001 

Anmälan av motion från Vänsterpartiet i Ronneby om 
att öka trivseln och skapa möjligheter till flexibla 
arbetsplatser inuti Stadshuset 

Peter Bowin (V) och Omid Hassib (V) lämnar följande motion om att öka 

trivseln och skapa möjligheter till flexibla arbetsplatser inuti stadshuset: 

Sammanfattning 

Ronneby Stadshus är i sig spännande och snyggt, och får ofta positiva 

reaktioner från både Ronnebybor och besökare. Ett enkelt sätt att göra det 

ytterligare användbart, trivsamt och uppskattat är att rusta upp våra 

innegårdar.  

Det finns idag forskning på att vissa arbetsplatser är skapade för 

grupparbeten och ger möjlighet att arbeta i både en krativ miljö med snabb 

feedback och med möjlighet till spontana möten.  

Innegårdarna gör idag ingen nytta. Visserligen har man i den ena ställt ut en 

bänk med bord, men den inbjuder inte till att t.ex. sitta och arbeta. 

På ett relativt billigt sätt kan man nog göra dem mycket mer trevliga och ge 

möjlighet att ta med dator, mobil m.m. flytta ut arbetsplatsen tillfälligt, 

ensam eller i mindre grupp. Den kan då även användas som 

grupprum/sammanträdesrum av mer spontan karaktär. 

Man kan också göra de tillgängliga för enkla aktiviteter och olika 

friskvårdsaktiviteter, ex.vis boule, boccia, läshörnor, stort schackspel, 

luffarschack, yatzy o liknande. Gör underlaget lättskött och köp tåliga 

möbler som kan stå ute året runt. 

Jag tror att vi med lite kreativitet och gemensamma krafter kan skapa ett bra 

komplement till både tillfälliga arbetsplatser men också nya sätt att tänka 

kring arbetsplatser, mötesplatser och friskvård.  

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp:  

Kommunstyrelsen  



Bilaga A

Artikeln skapades 21 januari 2020

Kungörelse till kommunfullmäktige i

Ronneby torsdag 2020-01-30 kl. 18:00,

stadshuset Ronneby, Ronnebysalen
Kungörelse till kommunfullmäktige i Ronneby torsdag 2020-01-30 kl. 18:00, stadshuset Ronneby,

Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 30 januari 2020,k|.18:00 i Ronneby stadshus, Ronnebysalen för behandling av
foljande ärenden:

1. Val av justerare

2. Presentation av trygghetsmätningen 2019

3. lnformation om SMSlivräddare

4. Anmälan av medborgarförslag - Trafiksituationen på Risatorpsvägen

5. Anmälan av medborgarförslag - att använda de elektroniska anslagstavlorna vid infarterna till
viktig information till invånarna

6. Anmälan av medborgarförslag - att göra en cykelväg från Ronneby centrum till handelsområdet
Viggen

7. Anmälan av medborgarförslag - att kommunen halverar samtliga politikers aruoden

8. Anmälan av medborgarförslag - Cafeterian i stadshuset

9. Medborgarförslag

10. Fråga från Sune Håkansson (RP) tillvård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Lund
(M) - om trygghetsboende i Kallinge mm

11. Frågor

12. lnterpellationer

13. Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot i äldrenämnden, Elisabet Backström
(s)

14. Fyllnadsval till ersättare i äldrenämnden efter Kerstin Johansson (L)

15. Fyllnadsval som revisor ftlr granskning av de stiftelser där det inte finns någon auktoriserad
revisor

16. Aktuellt från Revisorerna2020



Bilaga A

17. Uppräkning av taxor enligt LSO och LBE, Räddningstjänsten Östra Blekinge 2020

18. Fairtrade Cig Ronneby

19. Utökning av verksamhetsområde för vatten och spill Svenstorp, Bräkne-Hoby

20. Hoby 1:14, Svenstorp 2:8 samt del av Svenstorp 11:3 ansökan köp av mark

21. Exploateringskonto för detaljplan för nybyggnation Droppemåla 1:87

22. Exploaleringskonto för Hoby 5:2, Blekingearkivet

23. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) - dags för
boendegaranti

24. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Tony Holgersson (SD) att
kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att använda
Kuggebodaskolan till förskola

25. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Tony Holgersson (SD) att
kommunfullmäktige ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över möjligheterna att använda
Kuggebodaskolan till träningsskola

26. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) avseende att
u nderlätta pensionärernas flyttn ing

27. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Tim Aulin (SD) om att bygga
parkeri ngar vid stationsom rådet

28. Besvarande av medborgarförslag - angående förbättrad insyn i handelsplats Viggenområdet

29. Besvarande av medborgarförslag - bygg cirkulationsplatser vid trafikplats Ronneby väst, där
avfarterna (56) från E 22 ansluter till väg 27

30. Besvarande av medborgarförslag - Att det i kv. Kilen byggs utvändig träningsanläggning för
fysisk träning och en träffpunkt för sociala kontakter

31. Besvarande av medborgarförslag - Anlägg utegym som en slinga längs med elljusspåret i

Brunnsskogen

32. Besvarande av medborgarförslag - rusta upp den gamla tennisplanen på östra Hulta

33. Besvarande av medborgarförslag - Uppmärksamhetslampa eller trafikljus vid rondell
J ärnvägsgata n/Karlskron avägen

34. Besvarande av medborgarförslag - lnför en helvegetarisk dag i veckan på alla äldreboenden i

Ronneby kommun

35. Anmälan av motioner

Klicka här för att komma tillwebsändninoen av kommunfullmäktiqe.

U ppdaterad : 2020-0 1 -21
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Bilaga B

Omröstningslista nr. I
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 januari 2020 klockan 20:31:31
8. Fairtrade City Ron

Ledamöter Parti Kret Ersättare

SUMMA: 29

Frånv

19 0

Ja Avst
Roqer Fredriksson (M) Alla X

Bromöe
Asa Evaldsson
Anders

(M)
(M)

Alla
Alla

X
X

Lennarth Förberq (M) Alla X
Kajsa Svensson (M) Alla X
Helene Foqelbero (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberq (M) Alla X

(M)Christer Stenström
Kenneth Michaelsson (c)

Alla
Alla Eva-Britt Brunsmo

X
X

Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanberg (c) Alla X
Silke iacob (c) Alla X
Roqer Gardell (L) Alla X
Nils lnqmar Thorell (L) Alla X
Willy Persson (KD) Alla X
Maqnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell (s) Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla X
Jessica Jönsson (s) Alla X
Stefan Osterhof (s) Alla X
lnqrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallqren (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla X
Peter Bowin (v) Alla X
Omid Hassib M) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Benqt Johansson (SD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (SD) Alla X
Sandra Berqkvist (SD) Alla Sten-Albert Olsson X
Benqt Johansson (SD) X
Tim Aulin
Tomas Lund

(SD)
(SD) Tonv Holqersson

X
X

Mattias Ronnestad (SD) Alla X
Carina Aulin (SD) Alla X
Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberq (SD) Alla X
Yvonne Olsson (SD) Alla X
Johan Grönblad
Anna Carlbrant

(SD)
(-)

Alla
Airä

X
X

Sune Håkansson (RP) Alla X

e1fl .'tl i
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Räddningstjänsten
Ostra Blekinge
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Taxabestämmelser för tillsyns- och tillståndstaxor enligt LSO och LBE

Nedan angivna bestämmelser ingår tillsammans med beräkning av taxor i kommunernas
beslut att anta taxan enligt LSO och LBE avseende tillsyns- och tillståndsverksamheten vid
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge, nedan kallat "Räddningstjänsten".

Inledande bestämmelser

1S

Enligt dennataxa utgår avgift för

Laq (2003:778) om skvdd mot olvckor. LSO

1. Tillsynsbesök

Lao (2010:1011) om brandfarlioa eller explosiva varor. LBE

1. Tillsynsärende

2. Tillståndsprövning

3. Godkännande av föreståndare

LSO och LBE (samtidiq tillsvn)

1. Tillsynsbesök (LSO)

2. Tillsynsärende (LBE)

Allmänna bestämmelser

2S

Beräkning av avgift

Avoift enliqt tabell

Avgiften för en viss åtgärd enligt LBE framgår av tabell i Bilaga 1. Beloppen itabellen har
beräknats genom att en framräknad handläggningskostnad per timme för verksamheten har
multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av ärende som åtgärden avser.

Gällande taxa

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller när ärendet inkommer eller när tillsynen
genomförts.

Postadress

Box 117
371 22 Karlskrona

Besöksadresser

Oskarsvärnsvägen 3, Karlskrona
Kallingevägen 8, Ronneby

Telefon

0455-30 39 80

E-post

raddning.ostrablekinge@karlskrona.se

Bankgiro

5627-9391

Organisationsnr
222000-1255

Internet

raddningstjanst.se

rrl V:'-fu W



Räddningstjänsten
Ostra Blekinge 2(3)

Handläqqninqskostnaden

Handläggningskostnaden per timme är 995 kronor för LSO och för LBE.

Grundavgift vid tillsyn enligt LSO motsvarar 3 timmars handläggningskostnad, totalt 2 990 kr

Samordnad tillsyn enligt LSO och LBE debiteras som ett ärende.

Varje påbörjad timme debiteras med full timkostnad.

Tidsersättnino - endast LBE

För komplicerade ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen i

Bilaga 1 eller för särskilt tidskrävande ärenden kan individuell tidsberäkning tillämpas
(tidsersättning). I tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag.
Särskilt tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då
begäran om kompletterande handlingar krävts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

Mindre administrativa åtgärder debiteras med tidsfaktor 1.

3S

Ändring av taxan

Räddningstjänstens direktion beslutar om justering av beloppen i bilaga 1 samt det belopp
som ska utgå per timme handläggningstid i taxan med hänsyn till prisutvecklingen, under
förutsättning att kommunfullmäktige har beslutat att delegera uppgiften till direktionen och på
vilka villkor det sker.

Övriga ändringar itaxan beslutas av kommunfullmäktige.

4S

Betalning av avgift

Avgift enligt denna taxa betalas av sökanden/beställaren av tillstånd eller hos den där
tillsynen genomförts mot faktura när denne tillställts Räddningstjänstens beslut eller efter
genomförd tillsyn.

Betalas inte avgift vid i fakturan angiven förfallodag utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1 975:635) från förfallodagen tills betalning sker.

Avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs inom ett år. Avräkning ska ske mot
eventuell avgift som ska utgå för den aktuella åtgärden.

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020.

Postadress

Box 117
371 22 Kariskrona

Besöksadresser

Oskarsvärnsvägen 3, Karlskrona
Kallingevägen 8, Ronneby

Telefon

0455-30 39 80

E.post

raddning.ostrablekinge@karlskrona.se

lnternel
raddningstjanst.se

Bankgiro

5627-9391

Organisationsnr
222000Jt255
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Räddningstjänsten
Ostra Blekinge 3(3)

Bilaga 1, Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor inom Räddningstjänsten östra Btekinge för fu 2O2O

Tabell
Avgifterna i tabellen består av en tidsfaktor som multipliceras med den rörliga
handläggningskostnaden per timme (995 kr, är 2020\.

Taxor enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Ärenoetyp ill6tano i Tidsfaktor

Fyrverkeriförsälj ning

2 Förvaring av explosiv vara mindre omfattning < 60 kg

Förvaring av explosiv vara större omfattning >60 kg

Godkännande av föreslåndare för explosiva varor

Bensinstation obemannad

Bensinstation bemannad

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i lösa behållare

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i en cistern och lösa behållare

Förvaring och hantering av brandfarliga varor i flera cisterner och lösa behållare

Mycket omfattande eller komplex förvaring och hantering av brandfarliga varor

Mindre förändring av befintligt tillstånd

Tillfällig hantering av brandfarlig vara

13 Avslag av tillståndsansökan

För komplicerade ärenden eller för ärenden som inte kan kategoriseras in enligt tabellen
ovan eller för särskilt tidskrävande ärenden kan individuell tidsberäkning tillämpas. I

tidsberäkningen ska den faktiska tiden användas som debiteringsunderlag. Särskilt
tidskrävande ärenden är till exempel ärenden som krävt flera besök på plats eller då begäran
om kompletterande handlingar krävts på grund av bristfälliga ansökningshandlingar.

Mindre administrativa åtgärder debiteras med tidsfaktor 1.

6

5

7

2

0

4

2

3

4

5

5970kr

1 99Okr

9950kr

497Skr

6965kr

6

7

1 1 940kr

5970kr

1 1 940kr

895Skr

10

8

o

12

12

17

6

I

I 691 Skr

't,5 1492kr11

12 3980kr

1 990kr

Postadress

Box 117
371 22 Karlskrona

Besöksadresser

Oskarsvärnsvägen 3, Karlskrona
Kallingevägen 8, Ronneby

Telefon

0455-30 3S 80

E-post
raddning.ostrablekinge@karlskrona.se

Bankgiro

5627-939'l

Organisationsnrlnternet
raddningstjanst.se

-/ ./'-) /
tuK\ '.U q,Ar

222000-1255
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KOMMUN

Bilaga 2, tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2020-01-30 $ 24

Överenskom melse om fastighetsreglering

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare

Adress:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

212000-0837

K.O. Djurstorps AB, nedan kallad mottagaren

Bräkneväg en 24, 37 0 l0 Briikne-Hoby

I Överlåtelsefiirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter härmed till mottagaren del av fastigheten Svenstorp I 1:3 markerad
på karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning är om 40 kronor per kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas kontant på

tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestäms i lantmäteriftirrättningen.

3 Tillträdesdag mm

3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3
vunnit laga kraft.

3.2 Överftiring av mark enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftinättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed biträds av avträdaren. Mottagaren svarar ftir kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av

avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tilltradesdagen ska båiras av
kommunen.

5 Inskrivningsåtgärder mm
5.1 Mottagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

es



2

6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmåin domstol

7 Förutsättningar fiir avtalets giltighet

7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige
godkänner det. Om Kommunfullmåiktige godkiinner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmåiktiges godkännande åir

lagakraftvunnet, anses inganget från och med dagen efter att Kommunfullmåiktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomfiirande av fastighetsreglering.

7.3 Om ftirutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls åir avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Avtalsexemplar
8.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den

Roger Fredriksson K.O. Djurstorps AB

Anna Hinseiing

hltf
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trRONNEBY
KOMMUN

Bilaga 2, tillhör kommunfullmäktige i Ronneby 2020-01-30 $ 24

KOPEKONTRAKT

Parter

Säljare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Köpare:

Adress:

Org nr:

Ronneby kommun, nedan kallad säljaren. Andel l/1

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 6t 80 00

212000-0837

I

2

K.O. Djurtorps AB, nedan kallad köparen. Andel 1/1

Bråikneväg en 24, 37 0 l0 Bräkne-Hoby

ss665r-4625

Överlåtelseftirklaring och fastighetens omfattning

Säljaren överlåter och ftirsäljer härmed till Köparen fastigheterna Ronneby Hoby 1:14
och Ronneby Svenstorp 2:8 som markerats med rött på kartan.

Köpeskilling
Köpeskillingen ftir Hoby 1:14 etthundrasextiosjutusenfemhundratjugo (167 520 kr) skall
erläggas på tillträdesdagen.

Köpeskillingen ftir Svenstorp 2:8 etthundrafemtiofyratusentvåhundra (154 200 kr) skall
erläggas på tillträdesdagen.

Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. Nrir köpeskillingen
iir betalad, ska Säljaren omgående överlämna kvitterat köpebrev.

Säljaren ska till Köparen överlämna tillhöriga kartor och andra handlingar jml4kap 20

$ JB.

Tillträdesdag mm
Tillträde till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Säljaren särskilt
överenskommer, dock senast den 1 mars 2019.

Parterna åir överens om att äganderätten övergår till Köparen på tillträdesdagen enligt 1

st under ftirutsåittning att köpeskillingen är betald i sin helhet.

3

tld &
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3

6

4

7

8

Säljaren

Ronneby den

Roger Fredriksson Ronneby Kommun

Sälj arens egenhåindiga namnteckningar bevittnas :

Faran ftir fastigheten går över på tillträdesdagen.

Fastighetens skick
Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon
form mot Säljaren med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form.

Fördelning av utgifter mm

Utgifter som löper på Fastigheten betalas av Säljaren i den mån de löper på eller åir

fiiranledda av tiden till och med tilltradesdagen. För tiden därefter betalas räntor, skatter
och andra utgifter av Köparen.

Motsvarande gäller ftirdelning av inkomster från Fastigheten.

Nyttjanderätter mm
Kommunen garanterar per tillträdesdagen att Fastigheten inte är belånad eller pantsatt,
att Fastigheten inte är belastad med nyttjanderätter, inteckningar och andra inskrivningar
och att det inte ftireligger tvist eller process rörande Fastigheten.

Inskrivningsåtgärder mm
Köparen ska svara for de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgiirder och -
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

Genom att underteckna detta avtal biträder Säljaren sådana åtgåirder.

Tvist
Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av svensk allmän domstol.

Avtalsexemplar
Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka partema tagit varsitt.

9

Köparen

K.O. Djurtorps AB

ry u//r
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