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§ 1 Dnr 2021-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Arbetsutskottet utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2018-000181 356 

Ny taxekonstruktion VA, brukningstaxa 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun arbetar idag efter en taxekonstruktion som är antagen i 

kommunfullmäktige 2009-01-01. Det är Ronneby Miljöteknik, kommunens 

Va-huvudman, som tar in avgifter och fattar beslut enligt denna 

konstruktion. Konstruktionen är föråldrad och skulle med största sannolikhet 

inte tåla en juridisk granskning. Taxekonstruktionen också svår och otydlig 

att tillämpa.  

Ronneby Miljöteknik har sedan 2015 arbetat med att ta fram ett förslag till 

ny taxekonstruktion. Svenskt vattens basförslag har utgjort grunden till den 

nya taxekonstruktionen. Ärendet har tidigare varit upp i kommunfullmäktige 

för beslut. 

 Efter beslut i Ksau 2020-12-14 0ch KS 2021-01-12 så bygger 

reviderat förslag till brukningstaxa på beräkningsgrunder enligt 

nuvarande taxekonstruktion. Förändringen består av att taxetexten 

ändras så den baseras enligt Svenskt Vattens basförslag.  

Förändringen innebär i huvudsak följande: 

 Att vi får ett dokument, utan bilagor, som innehåller både 

avgiftsnivåer och taxetext. Ett dokument som har mindre 

tolkningsutrymme än nuvarande taxedokument. 

 Avgifterna är mätarbaserade enligt nuvarande taxekonstruktion. 

Taxetext omarbetad enligt Svenskt vattens basförslag. 100 % 

kostnadstäckning. 

o Ingen förändring för konsumenterna. 

o Konstruktionen är inte juridiskt prövad. 

o Brukningsavgifterna följer inte Svenskt Vattens basförslag till 

brukningstaxa. Nyttan värderas olika i anläggningsavgifterna 

och brukningsavgifterna. 

o Dagvattenavgift finns inte med.  

Förslag till antagande av föreslagen taxekonstruktion att gälla från 2021-06-

01.  Ronneby Miljötekniks bolagsstyrelse önskar att inleda ett arbete i de 

delar där brukningstaxan inte följer Svenskt Vattens basförslag. 
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Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta den reviderade brukningstaxan i sin helhet samt 

att denna börjar gälla från och med 2021-06-01.     

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att Ronneby Miljö  & Teknik AB i uppdrag att i de 

delar där brukningstaxan inte följer Svenskt Vattens basförslag, arbeta fram 

ett nytt förslag till brukningstaxa.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Nicolas 

Westrup (SD) och Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till första att-satsen och avslag på 

andra.  

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till både första och andra att-satsen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kenneth 

Michaelsson (C) förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta den reviderade brukningstaxan i sin helhet samt 

att denna börjar gälla från och med 2021-06-01. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 3 Dnr 2018-000516 019 

Landsbygdspolitiskt program, utvärdering och nytt 

 

Sammanfattning  

Kommunens landsbygdspolitiska program är över 10 år gammalt. I enlighet 

med beslut i Kommunfullmäktige 2018-11-29 har ett förslag på nytt program 

har tagits fram. Förslaget kommer att skickas ut på remiss i början av 2021.  

 

För att ett nytt program ska kunna färdigställas, gamla handlingsplaner 

utvärderas och nya handlingsplaner tas fram föreslås att nuvarande 

handlingsplaner skjuts fram till att gälla fram till 2021-06-30.    

Bedömning 

Arbetet med att ta fram ett nytt landsbygdspolitiskt program inleddes hösten 

2019 och planerades att vara färdigt under 2020. Arbetet har dessvärre blivit 

något försenat. Den främsta anledningen till detta är tjänsten som 

landsbygdsutvecklare i kommunen har tillsats av ny person under perioden. 

Framtagandet av nytt program, utvärdering av gamla handlingsplaner och 

framtagande av nya handlingsplaner beräknas dock kunna färdigställas under 

första halvan av 2021.  

 

Programmets nuvarande handlingsplaner löper ut 2020. För att ett nytt 

program ska kunna färdigställas, gamla handlingsplaner utvärderas och nya 

handlingsplaner tas fram föreslås att nuvarande handlingsplaner skjuts fram 

till att gälla fram till 2021-06-30.    

Förslag till beslut 

 Gällandetid för nuvarande handlingsplaner till Landsbygdspolitiskt program 

skjuts fram till 2021-06-30.  

Deltar i debatten 

I debatten Kenneth Michaelsson (C) och Magnus Pettersson (S).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att gällandetiden för nuvarande handlingsplaner till 

Landsbygdspolitiskt program förlängs fram till 2021-06-30. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 4 Dnr 2020-000369 253 

Stenaby 1:19 Ansökan köp av mark Stenaby 1:7 

 

Sammanfattning  

 En fastighetsägare i Stenaby har ansökt om att få utöka sin befintliga tomt 

med ca 450 kvm. Området ligger utanför strandskydd och det finns inget 

kommunalt intresse för marken. Köpeskillingen uppgår till 100 kr/kvm 

Förrättningskostnad betalas av köparen.   

Bedömning 

 En fastighetsägare i Stenaby har ansökt om att få utöka sin befintliga tomt 

med en ca 450 kvm. Den befintliga tomten är relativt liten, ca 950 kvm, och 

tillkommande yta möjliggör för parkering inom egen fastighet på ett bättre 

sätt än tidigare. Priset per kvadratmeter är satt till 100 kronor och utgår från 

värdet enligt Skatteverkets riktvärdeområde för den aktuella fastigheten. 

Området ligger utanför strandskyddet. Det finns inget kommunalt intresse 

för marken då den utgör en så liten enhet mellan befintlig tomt och vägen i 

norr. Större delen av den aktuella markbiten utgörs dessutom av en höjd med 

berg i dagen.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna överenskommelse om fastighetsreglering.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S) 

och Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Tommy Andersson 

(S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 5 Dnr 2020-000630 252 

Förvärv av fastigheten Atle 1 Runhöjden 

 

Sammanfattning  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2017-02-06 Tekniska förvaltningen i 

uppdrag att inleda process att förvärva fastigheten Atle 1. Fastighetsägarna 

meddelade då att de ville avvakta försäljningsprocessen något år. Ärendet 

togs åter upp för handläggning av kommunjuristen unde 

Bedömning 

 Den aktuella fastigheten Atle 1 ligger i det område som kommunen på 

1960-talet sålde för bostadsbebyggelse och som utgörs av sämre 

fyllnadsmassor pga. dess tidigare användning som så kallad byggtipp. Detta 

har lett till att fastigheter i området drabbats av sättningsskador och 

sprickbildningar i byggnadernas konstruktioner. Efter dokumentation av 

skador samt framställda krav från berörda fastighetsägare har kommunen 

med start under tidigt 1990-tal köpt in flertalet av de drabbade fastigheterna. 

 

Den aktuella fastigheten har omfattats av en geoteknisk utredning från 1985 

samt besiktning med avseende på sättningsskador mm 1992. Det framgår av 

båda dessa rapporter att skador på byggnaden skett till följd av 

grundförhållandena på platsen.  

 

Två oberoende värderingar har tagits fram för att bedöma fastighetens 

marknadsvärde. Värderingarna ligger på 1 800 000 kr respektive 1 900 000 

kr kronor varför föreslagen köpeskilling är 1 850 000 kr.    

 

Säljarna har uttryckt önskemål att få hyra sin före detta bostad efter 

kommunens förvärv av fastigheten i väntan på annat lämpligt boende. 

Fastighetsenheten har tagit fram ett förslag till hyresavtal och hyresnivå som 

godkänts av säljarna.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal gällande Atle 1.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L) och 

Kenneth Michaelsson (C).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal gällande Atle 1. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 6 Dnr 2020-000625 253 

Droppemåla 1:87 - Utökning av befintliga 
bostadstomter enligt gällande detaljplan 

 

Sammanfattning  

 Detaljplanen för Droppemåla 1:87 södra delen vann laga kraft 2019-01-10. 

Planen innebär att ett antal utökningar av befintliga bostadstomter kan göras. 

Två markpriser tillämpas sedan tidigare i området. Respektive 

fastighetsägare står för förrättningskostnaden.  

Bedömning 

 Fastighetsregleringarna är ett led i genomförande av detaljplanen. Marken i 

fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till respektive 

sökandes fastighet. Fastighetsregleringen innebär en naturlig utökning av 

befintliga tomter och ger en mer ändamålsenlig fastighetsindelning. Två 

olika markpriser har tillämpats för tidigare genomförda marköverföringar i 

Droppemålaområdet, 165 kr/kvm och 65 kr/kvm. Det lägre priset har använts 

för områden som gränsar till väg eller i övrigt bedömas ha ett lägre värde 

exempelvis i form av belastning av ledningsrätt. Det högre har använts till 

utökning av tomtmark mot fri sida.  

Fastighetsägarna bekostar lantmäteriförrättningen. Kostnad för den del av 

förrättningen som innebär bildande av ledningsrätt eller servitut till förmån 

för allmänna vatten- och avloppsledningar står Ronneby Miljö & Teknik AB 

för. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering för 

Droppemåla 1:220 samt överenskommelser om fastighetsregleringar inom 

detaljplanen för Droppemåla 1:87 södra delen (2019-01-10), med lika villkor 

som för Droppemåla 1:220.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C) och Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna upprättad överenskommelse om fastighetsreglering för 

Droppemåla 1:220.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

upprättad överenskommelse om fastighetsreglering för Droppemåla 1:220. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten  
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§ 7 Dnr 2020-000670 253 

Försäljning av del av Kalleberga 8:267 till Hoivatilat för 
uppförande av förskola 

 

Sammanfattning  

 Hoivatilat AB har sedan december 2019 haft markanvisning på del av 

Kalleberga 8:267. Bolaget har sökt och fått bygglov för en förskola med 

plats för upp till 120 barn. Försäljningspriset för marken uppgår till 50 

kr/kvm, vilket är i enlighet med markanvisningsavtalet. Tomten är under 

avstyckning. Köparen står för förrättningskostnaden.     

Bedömning 

 Hoivatilat AB har sedan december 2019 haft markanvisning på del av 

Kalleberga 8:267. Bolaget har sökt och fått bygglov för en förskola med 

plats för upp till 120 barn. Utbildningsnämnden har i december beslutat att 

ge TP Förskolor, som ingår in Atvexagruppen, positivt förhandsbesked för 

att driva fristående förskola på platsen.  Kommunen har ansökt om 

avstyckning av tomten, som väntas bli runt 8 750 kvm stor och ska rymma 

byggnad, förskolegård där varje barn får minst 40 kvm friyta enligt 

kommunens framtagna funktionsprogram för skolgårdar samt parkerings- 

och angöringsytor. Under hösten har Ronneby Miljö och Teknik AB byggt ut 

infrastruktur i form av VA-, el- och fiberledningar till området.  Projektering 

för anläggande av ny infart och tillfartsväg till området pågår och planeras 

att byggas ut under 2021.       

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal gällande del av 

Kalleberga 8:267.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Bengt Sven Åke 

Johansson (SD).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal gällande del av Kalleberga 

8:267.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 8 Dnr 2020-000515 253 

Försäljning av fyra tomter för nybyggnation av 
marklägenheter, Rättarevägen i Johannishus 

 

Sammanfattning  

 Med anledning av ett stort intresse för mark för bostäder i Johannishus tog 

kommunen under 2019/2020 fram åtta nya tomter inom befintlig detaljplan. 

Fredrik Nilsson (Havsklippan) har visat intresse för fyra av tomterna för 

uppförande av 12 marklägenheter. Förhandsbesked för planerad byggnation 

finns.     

Bedömning 

 Fredrik Nilsson (Havsklippan) har visat intresse för fyra av tomterna och 

vill uppföra 12 marklägenheter uppdelade på fyra huskroppar. Då befintlig 

detaljplan är från 1982 och endast medger en bostad per huskropp samt har 

en begränsning i total byggnadsyta har prövning av den tänka bebyggelsen 

skett genom ansökan om förhandsbesked. Byggnadsnämnden lämnar positivt 

förhandsbesked för planerad byggnation.  

Markens prissättning följer de antagna riktlinjerna för försäljning av 

kommunal mark. Kommunen har rätt att återköpa de fyra tomterna om 

planerad byggnation inte blir av. 

Mark- och exploateringsenheten ser positivt på ett tillskott av 

marklägenheter på orten då det bedöms fylla ett behov för bland annat äldre 

villaägare som vill skaffa ett mer lättskött boende 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna köpeavtal för Hjortsberga 4:192, 4:193, 4:198 och 4:199.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

köpeavtal för Hjortsberga 4:192, 4:193, 4:198 och 4:199. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 9 Dnr 2020-000669 251 

Markanvisning för del av Hjortsberga 4:73  

 

Sammanfattning  

Bolaget Conara Fastighetsutveckling är intresserade utav att uppföra nytt vård- och 

omsorgsboende samt förskola i södra Johannishus på det område som nu är under 

detaljplaneläggning. Företaget har också intresse utav att förvärva fastigheten där 

Ålycke är beläget för att omvandla till trygghetsboende. Som ett första steg mot ett 

nytt vård- och omsorgsboende har ett förslag  till markanvisningsavtal tagits fram.      

Bedömning 

Bolaget Conara Fastighetsutveckling är intresserade utav att uppföra nytt vård- och 

omsorgsboende med 40 platser samt förskola med 6 avdelningar i södra 

Johannishus på det område som nu är under detaljplaneläggning. Detaljplanen 

beräknas klar under hösten 2021. Företaget har också intresse utav att förvärva 

fastigheten där Ålycke är beläget för att omvandla till trygghetsboende. 

Ålyckefastigheten ägs utav Ronnebyhus som är informerade om bolagets önskemål.  

 

Som ett första steg mot ett nytt vård- och omsorgsboende har ett förslag till 

markanvisningsavtal tagits fram. När detaljplanen vunnit laga kraft kan markköp 

genomföras. Bygganden kommer att vara privat och kommunen ska sköta driften av 

verksamheten (avser både vård- och omsorgsboende och förskola). Det är ett 

upplägg som innebär att förfrågningsunderlag tas fram av Conara och kommunen 

därefter genomför en offentlig upphandling. Den antagna entreprenören överförs på 

projektbolaget och uppför byggnaden. Kommunen flyttar därefter in enligt 

hyresavtal. Nedan visas området som markanvisning avser. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat 

markanvisningsavtal.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S) 

och Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskottutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat markanvisningsavtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 10 Dnr 2020-000652 214 

Hoby 19:1 Förslag till planprogram för ny förskola, 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden skickar nu ut förslag till planprogram för ny 

förskola (Hoby 19:1), Ronneby Kommun, på samråd. Sista dag för yttrande 

över samrådet är 29 januari 2021.  

 

För mer information och underlag i ärendet klicka här.     

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet inte har något 

att anmärka mot förslaget. Då samrådstiden enbart sträcker sig till 29 januari 

stannar beslutet i arbetsutskottet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att anmärka mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

 

https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-och-program/planprogram/hoby-191---planprogram-for-forskola.html
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§ 11 Dnr 2020-000684 011 

Ronneby 22:1 - Detaljplan för del av Ronneby 22:1 
(Viggen Norra etapp 3) 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-16 § 396 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19 § 355 att ge miljö- och  

byggnadsnämnden i uppdrag att gå vidare med ytterligare utvidgning av 

Viggenområdet. Planområdet är beläget utanför de områden som pekats ut i 

gällande översiktsplan Ronneby 2035.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare handel och 

verksamheter i anslutning till befintligt handelsområde.  

 

Detaljplanen upprättas genom ett utökat förfarande i enlighet med plan- och 

bygglagen (2010:900). 

Bedömning 

Strax öster om aktuellt planområde planläggs Viggen Norra etapp 2. 

Området omfattar cirka 27 hektar och möjliggör för handel och verksamheter 

utmed Västervägen. I samband med att kommunen planlägger Viggen Norra 

etapp 2 har en trafikutredning beställts som utreder trafiksituationen för både 

Viggen Norra etapp 2 och Viggen Norra etapp 3. Trafikutredningen har 

resulterat i att trafiken till Viggen Norra etapp 2 i första hand kommer gå via 

befintlig cirkulationsplats vid Omloppsvägen.  

 

För att i förlängningen kunna etablera etapp 3 med en hållbar trafiksituation 

krävs att planområdet minskar i omfattning. En full exploatering enligt 

tidigare avgränsning, cirka 130 hektar, skulle innebära att ingen av de 

utredda alternativen för att angöra området innebär en hållbar trafiksituation. 

Trafikutredningen menar att ytan behöver minska till 40 % vilket innebär att 

cirka 52 hektar kan exploateras.  

 

I planområdet inkluderas området vid kraftledningarna, vilket innebär att 

planområdet omfattar cirka 59 hektar, varav cirka 52 hektar är möjligt att 

exploatera. Inom området kommer en dagvattenanläggning att behöva 

anläggas och skyddsavstånd till Riksväg 27, vilket innebär ytterligare 

begränsningar i markens användning.  
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Med ett minskat planområde visar trafikutredningen att etapp 3 kan försörjas 

med en koppling mellan etapp 2 och etapp 3 i söder, via en infart i norra 

delen av etapp 2 (vilken den detaljplanen medger) samt från en 

cirkulationsplats på Riksväg 27.  

 

Utöver trafiksituationen innebär planläggningen av Viggen Norra etapp 3 

flera andra olika utmaningar. Bland annat saknas stöd i översiktsplanen, 

jordbruksmark tas i anspråk, det finns närliggande åkerholmar och 

naturreservat, planområdet ligger inom Försvarsmaktens influensområde, 

Trafikverket kommer troligen vara emot en cirkulationsplats på Riksväg 27, 

det finns en bäck med strandskydd och en dagvattenanläggning behöver 

anläggas.       

Förslag till beslut 

Att miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslag på planområde, cirka 59 

ha i enlighet med bilaga. Översiktsbild planområde.       

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-12-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att återremittera ärendet med 

motiveringen att miljö- och byggnadsförvaltningen får i uppdrag att 

remittera kommunstyrelsen, med berörda underliggande enheter, att yttra sig 

förtydligande över det exakta området avseende Viggen Norra etapp 3.  

 

Kartbilder samt trafikutredningen i sin helhet ska skickas med i remissen till 

kommunstyrelsen så att en samlad bedömning kan göras av exakt område i 

förhållande till trafikutredningens fakta. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C) och Bengt Sven Åke Johansson (SD), Nicolas Westrup (SD).  
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen besluta om att det är följande område som avses i Viggen 

Norra etapp 3: 

    

(Alternativ c i utskickad presentation och PowerPoint). 

 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen kommunstyrelsen besluta om att det är följande område 

som avses i Viggen Norra etapp 3: 

 

(Alternativ b i utskickad presentation och PowerPoint).   
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kenneth 

Michaelsson (C) förslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om att 

det är följande område som avses i Viggen Norra etapp 3: 

    

(Alternativ c i presenterat underlag och material). 

Reservation  

Ledamöterna från Sverigedemokraterna genom Bengt Sven Åke Johansson 

(SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande om att bifalla 

förslag B på storlek på området i detaljplanen för Viggenområdet område 3. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Karla Hentzel 
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§ 12 Dnr 2020-000653 370 

Prioriterade investeringar med långa ledtider inom 
Elnät, Ronneby Miljö & Teknik AB 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från Ronneby Miljö & Teknik AB 2020-12-03 

 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S) 

och Tommy Andersson (S).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att godkänna alternativ 1 med 

tillägget att Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att utreda, analysera 

och återkomma med förslag på finansieringslösning investeringen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

 

Magnus Pettersson (S) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till Roger 

Fredrikssons (M) förslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna alternativ 1 samt att ge Ronneby Miljö & 

Teknik AB i uppdrag att utreda, analysera och återkomma med förslag på 

finansieringslösning investeringen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 13 Dnr 2020-000657 101 

Beslut om deltagande i Greater Copenhagen & Skåne 
Committee 

 

Sammanfattning  

Blekinges kommuner och Region Blekinge har erbjudits medlemskap i 

Greater Copenhagen Committee (GCC), en organisation som bedriver 

verksamhet inom i huvudsak tre områden, internationellt varumärke, 

näringspolitiskt partnerskap samt politiskt samarbete. För att ytterligare 

synliggöra Blekinges styrkor och attraktivitet samt att förbättra 

förutsättningarna för utveckling och samarbete förslås att Region Blekinge 

och Blekinges kommuner blir medlemmar i GCC från 1 januari 2022. Detta 

innebär då att Blekinge ställer sig bakom de prioriteringar som är gjorda 

inom ramen för samarbetet. Frågan om medlemskap har behandlats av det 

regionala samverkansrådet i Blekinge där Region Blekinge och samtliga 

kommuner är överens om att gå vidare i processen via beslut i respektive 

kommun innan beslut tas av Region Blekinge att göra en ansökan.  

Bedömning 

Bakgrund 

Målet med Blekinges regionala utvecklingsstrategi är ”Attraktiva Blekinge 

där fler vill bo, arbeta och komma på besök”. Hög livskvalitet och ett 

stimulerande arbetsliv är kärnan som görs möjlig av förbättrad tillgänglighet. 

För att fler ska vilja komma hit måste Blekinge vara känt i om världen och 

upplevas som attraktivt. 

Ett av Region Blekinges viktiga uppdrag är att stärka och utveckla 

näringslivet och arbetsmarknad i Blekinge. Det görs genom att målmedvetet 

medverka till att företag och övriga arbetsgivare kan utvecklas. 

Region Blekinge arbetar tillsammans med offentliga och privata aktörer både 

i och utanför Blekinge för att öka den redan betydande exporten. Eftersom 

utvecklingen är beroende av entreprenörskap och innovationer så ligger det i 

regionens strategi att förstärka dessa egenskaper som drivkrafter för 

framgångsrika individer och miljöer. Ett av de viktigaste verktyg för att klara 

uppdraget är samverkan. Stärkt internationalisering pekas ut som en 

framgångsfaktor för Blekinges utveckling. En viktig del av det arbetet är 

samarbetet över regiongränserna där Blekinge sedan många år har väl 

utvecklade relationer med grannar i södra Skandinavien och i Södra 

Östersjön. Som ett led i att synliggöra Blekinges styrkor och attraktivitet 
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samt att ytterligare förbättra förutsättningarna för utveckling och samarbete 

förslås att Region Blekinge och kommunerna i Blekinge blir medlemmar i 

GCC från 1 januari 2022. 

Fördjupad ärendebeskrivning 

Greater Copenhagen 

 

Innebär samarbete inom tre olika huvudområden: 

1. Internationellt varumärke 

Greater Copenhagen är det internationella varumärket på det geografiska 

område som för närvarande omfattas av Skåne och Halland i Sverige, samt 

Region Hovedstaden och Region Sjælland i Danmark. Varumärket Greater 

Copenhagen kan användas då det ger mervärde, och i vissa internationella 

sammanhang för att stärka tillväxten i regionen. Varumärket ska användas då 

det stärker erbjudandet genom att kommunicera en metropolregion med fyra 

miljoner invånare och en rad andra styrkeområden. 

 

2. Näringspolitiskt partnerskap 

Greater Copenhagen är också det näringspolitiska partnerskapet för 

närvarande mellan 85 kommuner, 4 regioner samt 2 kommunekontaktråd och 

ett kommunförbund inom det geografiska området. Partnerskapet samverkar 

för att främja tillväxt och skapa fler jobb i hela området och Greater 

Copenhagen används alltså i de fall samverkan och satsningar sker på båda 

sidor om gränsen. 

 

3. Politiskt samarbete 

Greater Copenhagen Committee är det formella namnet på det politiska 

samarbetet inom det geografiska området. Ambition är att Greater 

Copenhagen ska vara en internationell knutpunkt för investeringar och 

kunskap. Samarbetet ska främja den ekonomiska tillväxten och 

sysselsättningen så att Greater Copenhagen ligger på samma nivå som de 

mest framgångsrika metropolerna i Europa. 

 

Insatsområden inom CGC 

I GCC uppdrag ingår att: 

 Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur 
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 Stödja tillflödet av investerare, turister, företag och 

talanger 

 Arbeta för en integrerad och hållbar region, inklusive en 

sammanhängande arbetsmarknad och arbeta för att 

påverka de lagstiftningar och gränshinder som anses vara 

hinder för tillväxt. 

 Inrätta gemensamma näringslivsinsatser 

 Stötta den gemensamma marknadsföringen av ”Greater 

Copenhagen” 

 

Organisation 

GCC leds av en politisk styrelse bestående av 18 ledamöter, 9 från Sverige 

och 9 från Danmark. Vid ett medlemskap kommer Region Blekinge att 

besätta en av de nio svenska styrelseposterna. Organisationen består även av 

en styrgrupp på tjänstemannanivå, sekretariat och koordinationsgrupp. Till 

organisationen finns även olika arbetsgrupper kopplade. För närvarande 

finns arbetsgrupper inom följande områden; Kommunikation, 

arbetsmarknad, digitalisering, miljö, indikatorer och infrastruktur. 

 

Förutsättningar för medlemskap 

Förutsättning för Blekinges medlemskap från och med 1 januari 2022 är att 

Region Blekinge och samtliga kommuner uttrycker en politisk vilja under 

våren 2021 att gå med i GCC. Beslut om medlemskap ska fattats av 

kommunstyrelserna i respektive kommun samt i regionstyrelsen. 

 

Ekonomiska konsekvenser av beslutet 

Region Blekinge finansierar den årliga medlemsavgiften som för närvarande 

är 500 000 DKR/år. Medlemskapet i sig innebär ingen kostnad för 

kommunerna och heller inga förpliktelser att delta i 

marknadsföringsaktiviteter eller liknande. Däremot kommer det finnas 

möjlighet att på frivillig basis delta i projekt och aktiviteter. Kostnaden för 

frivilliga åtaganden står kommunerna i så fall själva för. 

 

Barnrättsperspektiv 

3 = Beslutet påverkar inte barn alls 
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Genomförande av beslut 

Efter att samtliga parter har behandlat frågan om medlemskap kan en 

ansökan skickas till sekretariatet för GCC. Ansökan skickas in av Region 

Blekinge och till ansökan ska bifogas protokollsutdrag från samtliga parter..  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att Ronneby kommun tillsammans med övriga kommuner i Blekinge och 

Region Blekinge blir medlemmar i Greater Copenhagen Committe (GCC),  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Ronneby kommun tillsammans med övriga 

kommuner i Blekinge och Region Blekinge blir medlemmar i Greater 

Copenhagen Committe (GCC), 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 14 Dnr 2020-000661 040 

Kommunfullmäktiges ägardirektiv om minst totalt 40 
lägenheter 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus inkommer genom styrelseprotokoll från 2020-12-08 § 68 

med en skrivelse till kommunfullmäktige med anledning av ägardirektiv om 

utöka lägenhetsbeståndet med minst 40 lägenheter i  de mindre tätorterna i 

kommunen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V) och 

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att noter informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 15 Dnr 2020-000662 101 

Projekt Kvistvägen i Hallabro 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från AB Ronnebyhus 2020-12-08 § 82 

2020-02-25 § 27 

VD rapporterar om framskridandet avseende projektet Kvistvägen i 

Hallabro. Rivningsansökan är inlämnad och är komplett 2019-11-20. Miljö- 

och byggnadsnämnden har kommunicerat förslag till avslag för rivning av 

den byggnad som ligger inom detaljplanelagt område. De båda andra 

byggnaderna som ligger utan för detaljplanelagt område föreslås kunna 

beviljas rivningslov.  

Ronnebyhus har bett om förlängd svarstid.  Förlängd svarstid har delgetts. 

Ronnebyhus skall besvara kommunicerat förslag till beslut senast 13/3 2020. 

10 mars. Ronnebyhus yttrar sig i ärendet. 

23 mars. Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att avslå rivningsansökan 

för rivning av den byggnad som ligger inom detaljplanelagt område. De båda 

andra byggnaderna som ligger utanför detaljplanelagt område har beviljats 

rivningslov. 

Ronnebyhus har till Länsstyrelsen överklagat beslutet avseende del av 

beslutet som rör byggnaden inom detaljplanelagt område. Nytt yttrande är 

inlämnad till Länsstyrelsen den 13 maj. 

1 juni 2020. Länsstyrelsen bifaller vår överklagan och upphäver det 

överklagade beslutet. Länsstyrelsen beviljar rivningslov i enlighet med 

ansökan. 

Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft. 

2020-12-03. För närvarande behandlar Miljö- och byggnadsnämnden 

Ronnebyhus ansökan om startbesked för aktuell rivning. 

2020-12-08 VD presenterade investeringskalkyl med prognos för uppförande 

av 5 stycken lägenheter. 
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Styrelsen beslöt 

att notera informationen till protokollet 

att med koppling till ärendet om 40-direktivet (inhämta 

kommunfullmäktiges uppfattning av situationen inför fortsatt genomförande) 

avvakta med beslut om genomförande. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finne att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 16 Dnr 2020-000665 041 

Budget 2021 - Ronnebyhus 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus har genom beslut på styrelsemöte 2020-12-08 § 71 lagt 

fram förslag till resultat- och investeringsbudget för år 2021.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronnebyhus förslag till resultat- och 

investeringsbudget för år 2021.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronnebyhus förslag till resultat- och 

investeringsbudget för år 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 17 Dnr 2020-000595 040 

Riktlinjer för kravverksamheten 

 

Sammanfattning  

Den nu gällande Kravrutinen beslutades av KF §286/2008. I vissa delar kan 

den upplevas som otydlig och inaktuell. Därför har ekonomienheten tagit 

fram förslag till nya riktlinjer för kravverksamheten.  

 

I förslaget införs två nya avgifter som kommunen har rätt, men inte 

skyldighet, att ta ut, avgift för upprättande av amorteringsplan och 

påminnelseavgift. Möjlighet att ta ut dröjsmålsränta, kravavgift och 

ersättning för kronofogdens avgifter finns sedan tidigare. 

 

En konsekvens av att den övergripande kravrutinen ses över är att de 

förvaltningsspecifika rutinerna för obetalda och förfallna fordringar också 

måste ses över. De förvaltningar som idag har egna rutiner som ett 

komplement till den övergripande kravrutinen är utbildningsförvaltningen, 

vård- och omsorgsförvaltningen, samt teknik, fritid och kulturförvaltningen.    

Bedömning 

Det finns behov av att förtydliga gällande kravrutin. Motiven för att införa 

föreslagna nya avgifter (maxbelopp anges) är främst att minska risken att 

personer återkommande betalar sina fakturor för sent, samt att det är en 

kostnad i tid för kommunen att upprätta amorteringsplaner.  

 

Informellt har handläggande tjänstemän på utbildningsförvaltningen och 

vård- och omsorgsförvaltningen haft möjlighet att lämna synpunkter på 

förslaget till riktlinjer. Inga synpunkter som föranledde ändringar kom fram.  

 

Det är bra att även förvaltningarna behöver se över sina rutiner för obetalda 

och förfallna fordringar så att de är uppdaterade och att man säkerställer 

efterlevnaden. 
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Den gällande kravrutinen behöver upphävas av kommunfullmäktige och den 

nya ”Riktlinjer för kravverksamheten” beslutas av kommunfullmäktige då 

den innehåller avgifter.  

 

Bedöms vara lämpligt att införa de nya riktlinjerna i det efterföljande 

månadsskiftet efter att kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige att besluta att: 

-upphäva Kravrutin enligt KF §286/2008 

-antaga Riktlinjer för kravverksamheten och tillämpa avgifterna enligt 

bifogat förlag 

-att de nya riktlinjerna för kravverksamheten ska börja gälla i det 

efterföljande månadsskiftet efter att beslutet vunnit laga kraft.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. upphäva Kravrutin enligt KF §286/2008, 

2. anta riktlinjer för kravverksamheten och tillämpa avgifterna enligt 

bifogat förlag, samt 

3. att de nya riktlinjerna för kravverksamheten ska börja gälla i det 

efterföljande månadsskiftet efter att beslutet vunnit laga kraft. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(69) 
2021-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr 2020-000632 101 

Föreläggande om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - Malin Månsson 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2020, § 264, dnr KS 2020/242, 

"Tolkning av arvodesbestämmelser - Förtroendevald som erhåller begränsat 

årsarvode (kap.2 i bestämmelse om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda)." har överklagats av Malin Månsson. Överklagandet 

handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö, mål nr. 5500-20. 

 

Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över inhibitionsyrkandet samt 

laglighetsprövningen den 3 december respektive 29 december 2020.  

 

Förvaltningsrätten i Växjö avslog yrkandet om inhibition den 3 december 

2020 genom ett interimistiskt beslut. 

 

Yttrandena har lämnats med stöd av p. 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunjuristen yttranden den 3 

december respektive den 29 december 2020 som har lämnats in till 

Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 5500-20.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristen yttranden den 3 december respektive den 29 december 2020 

som har lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 5500-20. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 19 Dnr 2020-000623 101 

Föreläggande om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen - Ola Robertsson 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktiges beslut den 29 oktober 2020, § 264, dnr KS 2020/242, 

"Tolkning av arvodesbestämmelser - Förtroendevald som erhåller begränsat 

årsarvode (kap.2 i bestämmelse om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda)." har överklagats av Ola Robertsson. Överklagandet 

handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö, mål nr. 5488-20. 

 

Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över inhibitionsyrkandet samt 

laglighetsprövningen den 2 december respektive 29 december 2020.  

 

Förvaltningsrätten i Växjö avslog yrkandet om inhibition den 2 december 

2020 genom ett interimistiskt beslut. 

 

Yttrandena har lämnats med stöd av p. 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning och kommunstyrelsen ska besluta om yttrandena ska 

vidhållas.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunjuristen yttranden den 2 

december respektive den 29 december 2020 som har lämnats in till 

Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 5488-20.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristen yttranden den 2 december respektive den 29 december 2020 

som har lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 5488-20. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr 2020-000679 733 

Utredning aktivitetssamordnare och dagcentraler 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-12-16 § 153   

Vård- och omsorgsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att 

utreda former och förutsättningar för trygghetsboende. Dnr 2019-000193 

040. 

Uppdraget är indelade i fyra punkter. 

Ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att säga upp samtliga 

hyreskontrakt för gemensamhetslokaler på trygghetsboende. 

Riktlinjer antagna 2013-12-12 av kommunfullmäktige upphör i samband 

med att sista gällande hyreskontrakt löper ut. 

Ge vård- och omsorgsnämnden i uppdrag att ta fram riktlinjer för vad, hur 

och var förvaltningen ska erbjuda de äldre aktiviteter i kommunen utifrån var 

behov och målgrupp finns. Arbetet med att ta fram dess nya riktlinjer ska 

redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i december månad 

2020. 

Inga nya lokalkontrakt för mötesplatser på trygghetsboende, eller annan 

lokal med samma syfte, tecknas innan dessa riktlinjer är framtagna och 

fastställda.    

Bedömning 

Vård- och omsorgsnämnden har sagt upp samtliga hyreskontrakt enligt punkt 

1.  I övrigt anser vård- och omsorgsnämnden att punkt 3 är otydlig. Att idag 

2020 bestämma vad, hur och var förvaltningen ska genomföra aktiviteter är 

svårt när hyreskontrakten inte går ut förrän om tidigast 10 år. Frågan är 

mycket mer komplex eftersom förvaltningen i dag arbetar med Lov och det 

finns en valfrihet, som därmed ska gälla samtliga äldre oavsett var de bor. 

Att göra riktlinjer för det i dag går inte.      

Förslag till beslut 

Att vård- och omsorgsnämnden beslutar om att återsända uppdraget till 

kommunfullmäktige om nya riktlinjer gällande aktiviteter för äldre, med 

motivering enligt ovan.      
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-12-16 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att återsända uppdraget till 

kommunfullmäktige om nya riktlinjer gällande aktiviteter för äldre, med 

motivering enligt ovan. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet med 

hänvisning till att det är vård- och omsorgsnämndens uppdrag att utreda och 

återkomma med förslag på riktlinjer för vad, hur och var förvaltningen ska 

erbjuda de äldre aktiviteter i kommunen utifrån var behov och målgrupp 

finns.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till vård- och 

omsorgsnämnden med hänvisning till att är nämndens uppdrag att utreda och 

återkomma med förslag på riktlinjer för vad, hur och var förvaltningen ska 

erbjuda de äldre aktiviteter i kommunen utifrån var behov och målgrupp 

finns. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 21 Dnr 2019-000739 869 

Platsutredning-Ronneby Museum 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-16 § 387 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-02-04 § 44 om en avsiktsförklaring för 

byggandet av ett nytt Gribshunden- och stadsmuseum i Ronneby. 

Avsiktsförklaringen ger en avgränsning kring vad museet ska innehålla och att 

det ska placeras någonstans i Ronneby stad. Därefter beslutade 

kommunfullmäktige 2020-03-26 § 104 att ge miljö- och byggnadsnämnden i 

uppdrag att utarbeta en platsutredning. Förslaget till platsutredning har varit 

utsänd för samråd med allmänhet och berörda. Miljö- och byggnadsnämnden 

har nu att godkänna förslaget före slutrapportering och antagande av 

kommunstyrelsen. 

Bedömning 

Kommunstyrelsens avsiktsförklaring ger dels en avgränsning för vad ett nytt 

Gribshunden- och stadsmuseum ska innehålla men också en övergripande 

geografisk avgränsning. Utgångspunkten är att ett nytt museum ska placeras 

någonstans i de centrala delarna av Ronneby stad. Platsutredningen är bara ett 

av flera delprojekt vid etableringen av ett museum som behöver samordnas 

sinsemellan. Därför har en projektplan upprättats för arbetet där miljö- och 

byggnadsnämnden antog en förkortade tidplan senast 2020-08-19 § 196.  

Enligt tidplanen ska ett dialogsteg genomföras under perioden augusti-

september 2020. Därav lyfts här ett samrådsförslag till platsutredning för 

lokalisering av ett museum för miljö- och byggnadsnämnden att ta ställning till. 

Observera att platsutredningen inte rangordnar de olika identifierade platserna 

då valet av plats är beroende av kommunstyrelsens beslut i egenskap av ägare 

av projektet.  

 

Förslaget till platsutredning sändes ut för samråd från 2020-10-19 till och med 

2020-11-13 och svarstiden förlängdes på allmän begäran till 2020-11- 30. Under 

svarstiden har flera svar inkommit från olika berörda och intresserade. De 

inkomna synpunkterna har sammanställts i en samrådsredogörelse till 

utredningen.       



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(69) 
2021-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget till platsutredning för ett nytt museum om Västra Vång, 

Gribshunden och Ronnebys historia. 

 

Att översända förslaget till kommunstyrelsen för slutrapportering och antagande 

av platsutredningen.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-12-16  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  

 

1. Att godkänna förslaget till platsutredning för ett nytt museum om Västra 
Vång, Gribshunden och Ronnebys historia.  

2. Att översända förslaget till kommunstyrelsen för slutrapportering och 

antagande av platsutredningen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är miljö- och byggnadsnämndens förslag. Ordförande 

ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna platsutredningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 22 Dnr 2020-000622 055 

Justering av upphandlingsdokument avs 
Fordonsskötsel  

 

Sammanfattning  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde upphandlingsdokument avs 

Fordonsskötsel 2020-12-14 § 475. Avtalstiden fastställdes att gälla fr o m 

2021-03-01 – 2023-02-28 med möjlighet till 12 månaders option. 

Det visar sig att avtalsperioden är kort för uppdragets omfattning därför 

föreslås ändring av avtalstiden att gälla fr o m 2021-03-01 – 2025-02-28 med 

möjlighet till 12 plus 12 månaders option.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa avtalstiden att 

gälla fr o m 2021-03-01 – 2025-02-28 med möjlighet till 12 plus 12 

månaders option.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer avtalstiden till att gälla fr o m 

2021-03-01 – 2025-02-28 med möjlighet till 12 plus 12 månaders option. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 23 Dnr 2020-000631 003 

Remiss PM Befordringskravet i postförordningen 

 

Sammanfattning  

Infrastrukturdepartementet har översänt PM om befordringskravet i 

postförordningen på remiss. Remisstiden är fram till 1 mars 2021. I 

promemorian finns förslag på förändring av befordringskravet för 

postförsändelser.  

Efter att betänkandet Som ett brev på posten – postbefordran och pristak i ett 

digitaliserat samhälle (SOU 2016:27) beslutade regeringen om en ändring i 

postförordningen. Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2018, innebar 

att befordringskravet för brev med normalporto för den samhällsomfattande 

posttjänsten ändrades från övernattsbefordran till tvådagarsbefordran och att 

minst 95 procent av de inrikes brev som lämnats in för tvådagarsbefordran 

ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet breven lämnats in. 

I propositionen Ändringar i postlagen (prop. 2017/18:41) lyfter 

regeringen, med hänvisning till samhällsutvecklingen och särskilt 

digitaliseringen, fram att situationen på postmarknaden är sådan att det kan 

komma att finnas behov av att på nytt se över postlagstiftningen för att 

säkerställa att det långsiktigt kommer att finnas en samhällsomfattande 

posttjänst av god kvalitet i hela landet. 

Remitterad promemoria som tagits fram inom Regeringskansliet är ett 

resultat av den bevakning som gjorts av utvecklingen inom området. 

 

I promemorian föreslås att kravet på befordringstid ska ändras på så sätt 

att minst 85 procent av de inrikes brev som lämnas in för 

tvådagarsbefordran ska ha delats ut inom två arbetsdagar, oavsett var i landet 

breven har lämnats in. Minst 97 procent av breven ska ha delats ut inom fyra 

påföljande arbetsdagar. 

  

Skälen för förslaget i promemorian är de ändrade kommunikationsmönster 

som samhällets digitalisering och användningen av ny teknik leder till. Detta 

innebär förändrade förutsättningar och villkor för människor, företag och 

offentliga institutioner och därmed också postmarknaden. Den totala 

brevvolymen har minskat stort och snabbt. Även om ökad e-handel har gett 
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ökade mängder varuförsändelser så är det otillräckligt för att bära 

verksamheten när brevvolymerna faller. Att upprätthålla ett 

distributionsnätverk som dagligen täcker samtliga adresser i Sverige innebär 

stora fasta kostnader som inte minskar när antalet brev minskar.   

Bedömning 

I Ronneby kommun har, särskilt de senaste åren, digitalisering och 

användning av ny teknik bidragit till minskad utgående brevvolym. Precis 

som det beskrivs i promemorian så har bl a kommunen genom sin 

myndighetsutövning och verksamhet ett stort ansvar för att ha kontakt med 

medborgare som kanske inte kan nyttja digitala lösningar och att det också 

får konsekvenser i de fall där det av sekretesskäl medför att uppgifter skickas 

per brev. För dessa situationer är en fungerande posttjänst av fortsatt stor 

betydelse. Att som promemorian menar att avsändarna ibland kommer att 

behöva ha bättre framförhållning är inte alltid möjligt när snabba beslut 

måste tas samtidigt som det finns krav på kommunicering. 

 

Enligt promemorian så hindrar inte förslaget Postnord eller andra 

tillståndshavare att tillhandahålla andra, snabbare brevtjänster än 

tvådagarsbefordran och om det fortsatt även finns en efterfrågan på snabba 

leveranstjänster, kommer marknaden att kunna erbjuda sådana tjänster till 

marknadsmässigt pris.  

 

Kommunens portokostnader kan därmed genom förslaget komma att öka. 

Hur mycket går dock inte att förutse. 

 

Förslaget kommer troligen att innebära störst förändringar för boende och 

företagare på landsbygden. Det är också på landsbygden som tillgången till 

bredband på många håll är begränsad. Det är därför viktigt att regeringen ser 

den sammanlagda problematiken och inte bara hänvisar till att det inte är 

samhällsekonomiskt försvarbart med samhällsomfattande posttjänsten enligt 

nuvarande regelverk och omfattning. 

 

Ronneby kommun ställer sig därmed med tvekan bakom promemorians 

förslag om ändringar i postförordningen.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att anta ovanstående som sitt remissyttrande över 

promemorian Befordringskravet i postförordningen.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Nicolas 

Westrup (SD).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till föreslaget 

yttrande med förändringen att Ronneby kommun inte ställer sig bakom 

förslaget.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) och Peter 

Bowins (V) förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Ronneby kommun inte ställer sig bakom förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 24 Dnr 2021-000038 041 

Internbudget 2021- kommunledningsförvaltningen  

 

Sammanfattning  

 Kommunledningsförvaltningen lägger fram förslag till internbudget för år 

2021.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen godkänner 

kommunledningsförvaltningens internbudget för år 2021.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

kommunledningsförvaltningens internbudget för år 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 25 Dnr 2020-000635 432 

Kommunens rapportering av Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram för vatten 

 

Sammanfattning  

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2016-2021 riktar åtgärder till 11 

nationella myndigheter och samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att 

genomföra de myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheter och 

kommuner, enligt åtgärd 1 i åtgärdsprogrammet, årligen rapportera till 

vattenmyndigheterna om genomförandet av sina respektive åtgärder.  

 

Rapporteringen utgör underlag för uppföljning av genomförda åtgärder, för 

att bedöma huruvida fastställda miljökvalitetsnormer för vatten kommer att 

uppnås eller ej. Rapporteringen utgör även underlag för revideringen av 

vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2021-2027.  

 

Frågorna är generellt desamma som tidigare år eftersom vi närmar oss slutet 

på förvaltningscykeln och vill kunna jämföra återrapporteringssvaren för 

2020 med tidigare år. Nytt i årets rapportering är en ökad möjlighet för 

länsstyrelser och kommuner att kunna uttrycka eventuella begränsningar i 

sitt arbete och vad som i så fall har varit orsakerna till varför åtgärdsmålen 

inte kunnat uppnås. Denna ökade information förväntas kunna förbättra 

möjligheterna för vattenmyndigheten.  

Bedömning 

Se bilaga för Ronneby kommuns rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndighetens åtgärdsprogram  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

notera informationen till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 26 Dnr 2020-000582 700 

Remiss Införandet av en familjevecka påbörjas Ds 
2020:24 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun har begärts att yttra sig över Ds 2020:24 Införande av 

familjevecka påbörjas – familjedagspenning vid lov, studiedagar och 

utvecklingssamtal. Remissvar ska ha kommit in till Socialdepartementet 

senast fredagen den 5 februari 2021. 

 

I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen avsikten att påbörja 

införandet av en familjevecka. I promemorian lämnas förslag på hur 

införandet av familjeveckan kan ske och bland annat utformning av en ny 

föräldrapenningförmån i socialförsäkringsbalken som ska benämnas 

familjedagspenning. Det ges vidare tre likvärdiga förslag för hur införandet 

av familjeveckan kan ske. Förslagen skiljer sig åt för hur många dagar med 

ledighet och familjedagspenning föräldrarna föreslås kunna ta ut. I övrigt 

stämmer förslagen överens. I lagförslagen anges därför tre alternativa 

förmånstider. 

 

Familjevecka innebär att föräldrar ska ha rätt till ledighet från arbetet i vissa 

situationer och till en ersättning för förlorad arbetsinkomst. I promemorian 

beskrivs tre huvudsakliga syften med familjeveckan. Den ska underlätta för 

förvärvsarbetande föräldrar att kombinera arbetsliv, bidra till att skapa en 

ökad jämlikhet mellan arbetande föräldrar, för vilka arbetsvillkor och 

möjlighet för 

flexibilitet kan variera kraftigt samt ge föräldrar mer tid med sina 

barn och därmed skapa förutsättningar för goda uppväxtvillkor för 

barn. 

 

I promemorians förord beskrivs det att det är angeläget att förslagen kan 

förberedas genom remittering inför budgetpropositionen för 2022. Vidare 

beskrivs att på grund av situationen med covid-19 är behovet av hårda 

prioriteringar i budgetpropositionen särskilt stor.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(69) 
2021-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 27 Dnr 2020-000608 109 

Besvarande av medborgarförslag- åtgärder vid 
Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om åtgärder så att stigen vid 

Skärsjöns södra del kommer bort från kanten på E22. Det förslås även en 

uppmärkt slinga runt sjön, röjning vid bryggan och anläggande av en 

badplats.  

Bedömning 

Det har även tidigare vid flera tillfällen inkommit medborgarförslag om att 

skapa en säker passage vid Skärsjöns södra sida. Till följd av detta beslutade 

kommunfullmäktige i augusti 2018 att uppdra åt tekniska förvaltningen att 

ytterligare utreda möjligheten och ta fram en mer detaljerad 

kostnadsberäkning för en gångbrygga vid Skärsjön. Ett mer preciserat 

förslag togs fram med en kostnadsberäkning på 1,2 miljoner kronor. Detta 

lades även som ett äskande till budgetberedningen i plan för 2021. Posten 

lades av budgetberedningen i plan för 2022. Därefter finns den dock inte 

med i någon beslutad investeringsbudget. I december 2019 beslutade 

kommunfullmäktige att avslå ett medborgarförslag om iordningställande av 

en säker passage mellan E22 och Skärsjön med hänvisning till genomförd 

utredning. 

Genom att posten ej längre finns med i budget och plan finns ett 

ställningstagande att inte, i alla fall de kommande åren, göra en satsning på 

bättre passage mellan E22 och Skärsjön. 

I kommunens översiktsplan finns norr och nordöst om Skärsjön två utpekade 

utredningsområden för tätortsutveckling. Det poängteras att det är viktigt att 

inte Skärsjön byggs in utan att gröna stråk säkerställs. När dessa områden 

utreds närmare bör även den tätortsnära naturen och möjlighet till olika slags 

friluftsaktiviteter inkluderas. 

Till dess föreslås att föreslagen, utöver bättre passage i södra delen av sjön, 

överlämnas till teknik-, fritid- och kulturförvaltningen som får överväga 

möjligt genomförande inom befintlig budgetram och då väga förslagen mot 

övriga, redan befintliga slingor samt badplatser. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta att avslå medborgarförslaget.  

De förslag som inte avser bättre passage i södra delen av sjön överlämnas till 

teknik-, fritid- och kulturförvaltningen som får överväga möjligt 

genomförande inom befintlig budgetram och då väga förslagen mot övriga, 

redan befintliga slingor samt badplatser.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget.  

Vidare beslutar arbetsutskottet att de De förslag som inte avser bättre 

passage i södra delen av sjön överlämnas till teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen som får överväga möjligt genomförande inom befintlig 

budgetram och då väga förslagen mot övriga, redan befintliga slingor samt 

badplatser. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 28 Dnr 2020-000552 109 

Besvarande av medborgarförslag - Cykelväg mellan 
Bräkne-Hoby och Järnavik 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inlämnats med följande lydelse: Cykelväg mellan 

Bräkne-Hoby och Järnavik. Då det visade sig att i somras var det mycket 

populärt att besöka Järnavik och det var dessutom många som cyklade ut dit, 

så känns behovet av en säker cykelväg vara ett stort behov. Jag vill att 

Ronneby kommun tar initiativ och kontaktar vägverket for att se om det går 

att, på något sätt, få till en cykelväg till Järnavik, som helst bör vara klar till 

sommaren 2021 om möjligt.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade senast 2020-03-26 om svar på ett 

medborgarförslag om just en cykelväg mellan Bräkne-Hoby och Järnavik. 

Följande redovisades då: 

”Dessa vägar mellan Bräkne-Hoby och Järnavik har ett statligt 

huvudmannaskap, vilket innebär att Trafikverket är väghållare. För att kunna 

få göra något längst dessa vägar krävs Trafikverkets godkännande.   

Den förslagna gång- och cykelbanan har varit uppe i många olika arbeten 

och ärenden historiskt, vilket innebär att en tanke för utbyggnad varit med 

länge. Dock är det svårt att svara när i tid det kommer att ske då olika 

prioriteringar görs kommunalt och regionalt.  

Gång- och cykelbana är upptagen i kommunens översiktsplan som en önskad 

led, vilket innebär att den finns som ett underlag vid planeringar i området.  

Gång- och cykelbanan har även varit uppe inför arbetet med den regionala 

cykelstrategin för Blekinge, där kommuner, region Blekinge och 

Trafikverket varit delaktiga, men andra leder prioriterades vid detta arbete 

vilket innebar att denna sträckning inte blev inkluderad. Då sträckningen var 

med i diskussionerna är det inte omöjligt att den kommer med vid förnyelser 

av strategin.   

I rådande arbete med en cykelstrategi för Ronneby kommer det att tas fram 

en projektplanering med förbättringar på gång- och cykelvägnätet, men lika 

så kommer man uppta bristande länkar där denna förbindelse kan kommas 

att tas upp.  
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Prioriteringar för kommunen, regionen och Trafikverket ligger ofta på 

sträckor där man kan se mycket pendlingstrafik samtidigt som turistnäringen 

och där med även cykelturismen blir mer och mer påtaglig. En förstudie för 

”Kustnära turismcykelled genom Blekinge” finns hos Region Blekinge där 

en länk mellan Bräkne-Hoby och Järnavik har diskuteras.” 

 

Kommunfullmäktige beslutade att medborgarförslaget var besvarat. Då det 

har gått mindre än ett år sedan svaret gavs har kommunfullmäktige delegerat 

till kommunstyrelsen att besvara medborgarförslaget. 

Då inget nytt har hänt i sak förslås att kommunstyrelsen beslutar att 

medborgarförslaget är besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att medborgarförslaget är besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

medborgarförslaget anses besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 29 Dnr 2020-000444 109 

Besvarande av medborgarförslag - Utveckla Viggen-
området med gång- och cykelbana till och från Gamla 
riksvägen (27) till Kallinge och Ronneby 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med önskemål om en gång- och 

cykelbana från korsningen mellan Gamla riksvägen och väg 27 till 

Viggenområdet och vidare till Kallinge och Ronneby.   

Bedömning 

Ronneby kommun har tidigare fått medborgarförslag om gång- och cykelväg 

dels sträckan korsningen Gamla riksvägen/väg 27 till Viggenområdet och 

dels sträckan Viggenområdet in till Ronneby.  

Från Viggenområdet och norrut är vägen inte kommunens utan 

Trafikverkets. Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-28 i samband med 

besvarade av ett medborgarförslag om trafikmiljön läng riksväg 27 mellan 

Viggenområdet och Trafikplats Kallinge (avfarten till flygplatsen) att anse 

medborgarförslaget vara besvarat och meddela att Ronneby kommun även 

fortsättningsvis kommer att föra en dialog med Trafikverket i frågan. 

Från Viggenområdet till Kallinge finns idag en gång- och cykelväg och det 

går också att ta sig till Ronneby per cykel eller till fots på annat sätt än längs 

Karlshamnsvägen (väg 27).  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 30 Dnr 2020-000387 109 

Besvarande av medborgarförslag - kulturhistoriska 
museet i Ronneby 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag gällande placering av ett nytt Gribshunden- och 

stadsmuseum föreslås ett nytt museum inrymmas i inrymma dagens 

Kulturcentrum och att där bibehålla en mindre yta för utställning av konst. 

Förslagsställaren pekar också på placeringens knytning till stadsdelen 

Bergslagen. Förslaget inkom i början av augusti 2020 och anmäldes vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2020-09-26 eftersom 

augustisammanträdet ställdes in.  

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till kulturutskottet, teknik-, fritid- och 

kulturnämnden samt till miljö- och byggnadsnämnden. 

Kulturutskottet och teknik-, fritid- och kulturnämnden (2020-11-17 § 196) 

yttrar att kommunfullmäktige förslås besluta att besvara medborgarförslaget 

med att det har genomförts en platsutredning för ett framtida museum i 

Ronneby, Kulturcentrum är en av 5 platser som har presenterats i aktuell 

platsutredning. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden (2020-11-25 § 347), i egenskap av ansvarig 

nämnd för pågående platsutredning för placering av ett nytt museum, yttrar 

nedanstående beslutssats till kommunstyrelsen för beslut i 

kommunfullmäktige: 

Att medborgarförslaget översänds som yttrande till ärende om Gribshunden- 

och stadsmuseum med diarienummer 2019/34. 

 

Av Miljö- och byggnadsnämndens protokoll framgår även följande:  
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Bedömning 

Kockums lagerbyggnad som idag inrymmer Kulturcentrum igår som en av 

flera platser som analyseras för placeringen av ett nytt museum. Flera frågor 

om som gällande detaljplan, möjlig tillbyggnad, trafik och byggnadens 

kulturhistoriska värde finns behandlat i utredningen.  

Begränsande tekniska förutsättningar för utställning av originalföremål 

Dock är det så att lagerbyggnadens tekniska konstruktion med bland annat 

bärverk i helt i trä och dess utformning ur säkerhetssynpunkt, gör 

lagerbyggnaden mindre lämplig som museum då detta försvårar utställning 

av originalföremål. Till detta är byggnaden skyddad i gällande detaljplan 

vilket betyder att byggnaden inte får förvanskas. Sammantaget innebär detta 

att genomgripande byggtekniska åtgärder kan förväntas för att göra 

lagerbyggnaden lämplig som museum i strid mot det kulturhistoriska värdet 

hos byggnaden. Platsutredningen föreslår därför istället att även gamla 

Sockerbruket analyseras då denna har andra tekniska förutsättningar 

samtidigt som närheten till Bergslagen bibehålls och flera positiva 

samverkansfördelar har identifierats med den pågående verksamheten i 

Kulturcentrum. 

Följande finns att läsa om samordningsvinster i platsutredningens 

samrådsversion på sidan 33: 

Samordningsvinster 

Placeringen nära Kulturcentrum bottnar för ett flertal samordningsvinster 

både vid etablering av ett museum och vid dess framtida drift. Den pågående 

kulturverksamheten vid Kulturcentrum kan innebära: 

 Samnyttjande av verkstäder där större och mer påkostade verkstäder 

kan samordnas för produktion av utställningar istället för att flera 

verkstäder behöver byggas. 

 Pågående kultur- och utbildningsverksamhet kan bidra till museets 

framtida pedagogiska verksamhet. 

 Gångavstånd till Ronneby stadsbibliotek bidrar till museets framtida 

pedagogiska verksamhet. 

 Samverkan med pågående kulturverksamhet i Massmanska kvarnen. 

 Samverkan med Ronneby- musei- och hembygdsförenings museum. 

 Samverkan med kulturverksamheter i Bergslagen. 

 Samverkan med stadsteater. 
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 Samordna pågående renovering av Kulturcentrum med förberedande 

arbeten för etablering av ett museum i närområdet. Det gamla 

sockerbruket har de senaste åren försetts med ett nytt bandplåtstak. 

 Vid ett större stadsbyggnadsprojekt kan utredningar för etablering av 

ett museum samordnas med de som krävs för byggandet av en ny 

stadsdel. 

 

Platsutredning, med fem alternativa platser, var på samråd under perioden 

2020-10-19 till 2020-11-30. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besvara medborgarförslaget med att 

Kulturcentrum har varit en av de platser som analyserats i en platsutredning 

för nytt museum i Ronneby och som varit på samråd. Medborgarförslagets 

synpunkter har överlämnats som inkommande yttrande till platsutredningens 

samråd.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att Kulturcentrum 

har varit en av de platser som analyserats i en platsutredning för nytt 

museum i Ronneby och som varit på samråd. Medborgarförslagets 

synpunkter har överlämnats som inkommande yttrande till platsutredningens 

samråd. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 31 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras från år 2020: 

1. Sammanställning av delegationsbeslut från upphandlingsenheten. 

2. Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och 

exploateringsenheten. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 32 Dnr 2021-000004 101 

Delegationsbeslut 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras för år 2021: 

 Delegationsbeslut avseende remiss från infrastrukturdepartementet 

”promemoria avseende tidsfrister och kontaktpunkt för att främja 

produktion av förnybar energi”.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera det 

återrapporterade delegationsbeslutet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 33 Dnr 2021-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Beslut 

Ärendet lämnas utan åtgärd.  

________________ 
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§ 34 Dnr 2021-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden delges kommunstyrelsen: 

 

 Blekinge Tingsrätt, Scandinavian Selected Homes AB har försatts i 

konkurs 

 Bräkneåns Vattenråd, Yttrande angående åtgärder för fiskvandring i 

Snittinge 

 Bräcke diakoni, Våld mot barn med funktionsnedsättning 

 MSB, Överenskommelse med kommunerna om civilt försvar 

förlängs 

 Prospero, Rapport från utredning av organisation, verksamhet och 

ekonomi för Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 Region Blekinge, Hemsändningsbidrag Ronneby kommun 

 Rekryteringsmyndigheten, Rekryteringsmyndigheten byter namn till 

Plikt- och prövningsverket 

 Ridsportförbundet, Skrivelse till kommuner 

 SCB, Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2021 

 SKR, Cirkulär 20:57, 20:58, 20:59, 20:60, 20:61, 20:62 

 SKR, Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet 

 SKR, Överenskommelse mellan staten och SKR om välfärdsteknik 

med de äldre i fokus 2021 

 SKR, Överenskommelse mellan staten och SKR inom området 

psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 

 Sportfiskarna, Öppet brev om Snittingefallet 

 Stefan Lakso, Förslag och erbjudande till Ronneby kommun 

 Sydarkivera, Åtgärdsplan arkivtillsyn 
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Protokoll 

 Cura Individutveckling 2020-12-04 

 Krisledningsnämnden 2020-12-11, 2020-12-15 

 Region Blekinge 2020-12-18 

Protokollsutdrag 

 KSau 2020-12-29 § 488 

 Miljö- och byggnadsnämnden 2020-12-16 § 379 

 Vård och Omsorgsnämnden 2020-12-16 § 161 

 Utbildningsnämnden 2020-12-14 § 145, § 152      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


