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Närvarolista 
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Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
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Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Tommy Ahlquist, kommundirektör 
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Patrik Helsberg, verksamhetschef teknik-fritid- och kulturförvaltningen §§ 311-312 
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Helena Revelj, stadsarkitekt § 317 
Oscar Engdahl, förvaltningsjurist miljö- och byggnadsförvaltningen § 318 
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Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef §§ 323, 341 
Karin Svensson, planarkitekt § 326 
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Julia Brorsson, kommunjurist §§ 328-331 
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§ 310 Dnr 2021-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 311 Dnr 2021-000395 266 

Fastställande av skogsstrategi 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 108 

Ronneby kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en 

hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas 

miljövärden och, om möjligt, ännu större hänsyn till sociala värden. 

Skogsbruket ska ske på ett sådant sätt att man inte äventyrar de framtida 

möjligheterna till en god ekonomisk avkastning från virkesproduktionen 

eller till en god miljö för kommuninnevånarna. Vår nuvarande strategi togs 

fram 2013 och har därför nu reviderats. Gulmarkerat text har helt eller delvis 

skrivits om efter de förhållanden som är idag 2021. Skogsstrategi bygger på 

Ronneby kommuns Skogsbruksplan som årligen uppdateras.      

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturförvaltar beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att antaga den reviderade skogsstrategin och fastställa den.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18 

Teknik-fritid-och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 

Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till teknik-fritid- 

och kulturnämndens förslag.   

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik- fritid-och 

kulturnämndens förslag med tillägget att kommunfullmäktige ger teknik-

fritid- och kulturnämnden tillsammans med mark- och exploateringsenheten 

i uppdrag att utreda och presentera ett förslag på hur och vart beslut om 

reservat inom kommunen ska fattas.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den. 

2. Ge teknik-fritid- och kulturnämnden tillsammans med mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att utreda och presentera ett förslag 

på hur och vart beslut om reservat inom kommunen ska fattas. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 312 Dnr 2021-000397 000 

Information LONA 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 110 

Tekniska förvaltningen har inom ramen för vårt målarbete (Agenda 2030) 

valt att tillsammans med Länsstyrelsen och andra intressenter såsom 

biodlarföreningar, ornitologer mm starta ett LONA-projekt ”Biologisk 

mångfald och pollination”. LONA-medel har sökts och beviljats för 2021-

2023.   

Bedömning 

Teknik, -Fritid och Kulturförvaltningen informeras att arbete som startade 

2020 nu övergår i en mer omfattande fas med fler intressenter. I starten var 

det endast Parkenheten som arbetade med detta.      

Förslag till beslut 

Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen föreslås godkänna denna 

avrapportering inom målarbetet och föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att göra likaledes.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner avrapporteringen samt föreslår 

kommunstyrelsen att göra detsamma. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) och 

Magnus Pettersson (S).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på teknik-fritid- och kulturnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

avrapporteringen.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 313 Dnr 2021-000396 049 

Budgetjustering nya förskolor 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 105 

För att tilldelade medel ska komma rätt verksamhet tillhanda önskas härmed 

budgetjustering för kostnader rörande transport, personal och matvagnar för 

förskolor och skolor.      

Bedömning 

Kommunfullmäktige har beslutat tilldela Utbildningsförvaltningen medel för 

kostnader gällande mattransporter och matvagnar. Enligt överenskommen 

grändsdagningslista mellan förvaltningarna ska dessa kostnader belasta 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Nu önskas en budgetjustering 

mellan Utbildningsförvaltningen och Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen, enligt tabellen nedan. Förslaget inkluderar även 

mattransporter till Rävens förskola.   

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen vill även föra tillbaka medel för 

kökshjälp till Utbildningsförvaltningen då flera avdelningar stängts på 

Påtorps fsk. Kostenheten inte har inte längre någon personal på plats utan 

Utbildningsförvaltningen sköter själva beställning och servering på 

kvarvarande avdelning. 
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att flytta 

driftmedel med 173 000 kr och investeringsmedel 300 000 kr från 

Utbildningsförvaltningen till Teknik- fritid- och kulturförvaltningen enligt 

tabell ovan.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att flytta driftmedel med 173 000 kr och 

investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till Teknik- 

fritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på teknik-fritid- och kulturnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att flytta driftmedel med 173 000 kr och 

investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till Teknik- 

fritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f9

28
9d

9b
-9

7b
1-

46
e0

-a
3c

4-
46

14
7d

3c
76

2c



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(80) 
2021-08-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 314 Dnr 2021-000165 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 

Upphandling av Målningsarbeten 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser bl a Ronneby kommuns behov av Målningsarbeten. 

Tidigare annonserad upphandling har avbrutits då den överprövades och ny 

upphandling kommer att annonseras. 

Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 2021-10-01 – 2024-09-30 med 

möjlighet till option på 12 månader. 

Omfattningen för kommunen beräknas till ca 2 000 000 kronor per år.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avs upphandling av målningsarbeten. 

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 upphandlingsdokumenten avs 

upphandling av målningsarbeten. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 315 Dnr 2020-000622 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 

Fordonsskötsel 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 213, att ge 

Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda 

verksamheter upphandla hantering och skötseln av vård- och 

omsorgsförvaltningens samt socialförvaltningens fordon med inriktningen att 

arbetsintegrerat socialt företag ska utföra tjänsten. 

 

Två gånger har upphandlingen annonserats, 2020-11-30 och 2021-04-12. 

Inga anbud har inkommit. Det har efterfrågats garanterade volymer men det 

har inte kunnat uppges.  

Inför kommande ny annonsering av upphandlingen kan antingen garanterade 

volymer ges alternativt att ändring av krav i upphandlingen ändras till att 

endast omfatta krav på att mottaga praktikanter. 

Bedömning 

Inför ny annonsering bör krav om ett arbetsintegrerat socialt företag som ska 

utföra tjänsten, Socialt företag, utgå.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att krav på arbetsintegrerat 

socialt företag utgår. 

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V) 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 beslutar att krav på arbetsintegrerat socialt 

företag utgår. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 316 Dnr 2021-000423 001 

Överlämnande av allmänna handlingar, miljö- och 

byggnadsnämnden, 
planverksamheten/kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 170 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-04 § 46 att överföra ansvaret för 

utarbetande av detaljplaner från miljö- och byggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen. Vården av de allmänna handlingar som härrörs till samma 

verksamhet bör därför övertas av kommunstyrelsen. Enligt arkivlagen § 15 

krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska 

kunna avhända sig allmänna handlingar.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående 

ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete 

överlämnas till kommunstyrelsen.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående 

ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är miljö- och byggnadsnämndens. Ordförande ställer 

proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.    
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående 

ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 317 Dnr 2021-000424 000 

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens 

tjänstegarantier 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 171 

Kommunfullmäktige har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram 

förslag på tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde. 

I april 2019 beslutade miljö- och byggnadsnämnden (MBN § 103/2019) om 

tjänstegarantier för miljö- och byggnadsnämnden/miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Nämndens beslut presenterades i kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 21/10-2019. Genom § 411/2019 beslutade 

kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till tjänstegarantier med motiveringen att det i 

ärendet kompletteras/tydliggörs vilka konkreta konsekvenser som uppstår i 

de fall tjänstegarantierna inte uppfylls. 

I juni 2020 lyfte miljö- och byggnadsförvaltningen ett nytt förslag om 

tjänstegarantier till miljö- och byggnadsnämnden. Skillnaden från det första 

förslaget på tjänstegarantier var att tjänstegarantin för avlopp hade bearbetats 

och bedömdes vara mer relevant för sökanden och att 2 olika alternativ om 

konsekvenser fanns med. Genom beslut § 159/2020 antog miljö- och 

byggnadsnämnden det nya förslaget om tjänstegarantier. Beslutet om 

tjänstegarantier presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10/8-

2020. Genom beslut § 282/2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 

att återremittera ärendet på nytt till miljö- och byggnadsnämnden med 

hänvisning till att man förordade det alternativ som benämnts alternativ 2. 

I september 2020 tog miljö- och byggnadsnämnden ett nytt beslut om 

tjänstegarantier (MBN § 236/2020). Beslutet innehöll det gamla förslaget på 

tjänstegaranti för avlopp från 2019 och inte det nya, bearbetade förslaget 

som förvaltningen presenterade i juni 2020. Varken nämndens beslut eller 

kommunfullmäktiges beslut (KF § 290/2020) har nått personal på miljö- och 

hälsoskyddsenheten som skulle arbeta med implementering av 

tjänstegarantier. Diskrepansen i beslutade tjänstegarantier har då först 

upptäckts i februari 2021 av personal som arbetar med enskilda avlopp. 

Personalen på miljö- och hälsoskyddsenheten som berördes av 

kommunfullmäktiges beslut (daterat 2020-11-26) om tjänstegarantier hade 

2021-02-09 informerats om det via epost och interna möten.       
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godta följande 

ändringar av miljö- och byggnadsnämndens tjänstegarantier: 

- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 

290/2020)  

”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 

anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 

bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 

diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 

med följande tjänstegaranti: 

Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 

den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 

arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 

byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 

arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås också att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna följande tillägg: 

Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 

kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 

bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 

MBN beslutar att tjänstegarantierna inte gäller under semesterperioden dvs. 

mellan den 1 juni och den 31 augusti.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att godta följande ändringar av miljö- och 

byggnadsnämndens tjänstegarantier: 

- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 

290/2020)  

”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 

anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 

bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 

diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 

med följande tjänstegaranti: 

Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 

den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 
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arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 

byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 

arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna följande tillägg: 

Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 

kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 

bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 

Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1 

juni och den 31 augusti. 

Propositionsordning 

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

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

proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godta följande ändringar av miljö- och 

byggnadsnämndens tjänstegarantier: 

- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 

290/2020)  

”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 

anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 

bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 

diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 

med följande tjänstegaranti: 

Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 

den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 

arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 

byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 

arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 

 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna följande tillägg: 

Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 

kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 

bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 

Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1 

juni och den 31 augusti. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 318 Dnr 2021-000425 003 

Hantering av krisledningsnämndens beslut om 

avgiftsbefrielse från taxor och avgifter  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 174 

Krisledningsnämnden fattade beslut 2020-12-11 § 41 om att inte ta ut några 

avgifter eller taxor för livsmedelstillsyn, alkoholtillstånd, tobakstillsyn, 

utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader som berör socialnämnden 

och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun för 2021. Därefter har 

fråga uppkommit om krisledningsnämnden varit behörigt beslutsorgan att 

fatta ifrågavarande beslut. Miljö- och byggnadsnämnden gav vid 

nämndsammanträde den 19 maj 2021 förvaltningen i uppdrag att utreda om 

krisledningsnämndens beslut är tillräckligt eller om det krävs att ett ärende 

initieras för att säkerställa avgiftsfrihet enligt krisledningsnämndens beslut. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att krisledningsnämndens beslut sannolikt 

inte är lagligen grundat och att ett ärende därför bör initieras i syfte att 

kommunfullmäktige slutligen beslutar i ärendet. För att komma till rätta med 

den osäkerhet som vidlåder krisledningsnämndens beslut såvitt avser miljö- 

och byggnadsnämndens verksamhet och i syfte att krisledningsnämndens 

beslut så långt möjligt ska få genomslagskraft anser miljö- och 

byggnadsnämnden att kommunfullmäktige så långt juridiskt möjligt ska fatta 

ett med krisledningsnämnden likalydande beslut.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att beslut fattas om att för 2021 inte ta 

ut några avgifter eller taxor för tillsynsåtgärder inom miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhetsområde med undantag för obligatoriska 

avgifter för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen och lagen om foder och 

animaliska biprodukter.  

 

I syfte att krisledningsnämndens beslut så långt möjligt får genomslagskraft 

anser miljö- och byggnadsnämnden att kommunfullmäktiga bör fatta beslut 

som äger tillämpning från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 

2021. Det finns i 2 kap. 4 § kommunallagen ett förbud mot att besluta med 

tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Förevarande beslut är 

emellertid inte till nackdel för medlem och hindrar därför inte att beslutet 

gäller från och med den 1 januari 2021.       

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f9

28
9d

9b
-9

7b
1-

46
e0

-a
3c

4-
46

14
7d

3c
76

2c



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(80) 
2021-08-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Har rätt beslutsorgan fattat beslutet - bör nytt beslut fattas? 

Beslut om taxor, avgifter eller motsvarande pålagor bedöms generellt vara av 

sådan principiell beskaffenhet att endast kommunfullmäktige äger rätt att 

besluta (se 5 kap. 1 § kommunallagen, främst punkterna 1 och 2). Det 

ankommer på vederbörande nämnd att på grundval av vad 

kommunfullmäktige beslutat fastställa avgiften. I sammanhanget kan det 

förekomma att kommunfullmäktige beslutat att nämnden under vissa givna 

förhållanden äger rätt att sätta ned avgiften eller i övrigt justera avgiften. Inte 

sällan uttrycks det på sätt att nämnden i det enskilda fallet äger rätt att beakta 

vissa förhållanden. Det förekommer också att detta uttrycks i än mer 

allmänna ordalag som då kan uppfattas som en generell rätt för nämnden 

besluta om nedsättning eller justering av avgifterna.  

I taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, strålskyddslagen, lag om 

tobak och liknande produkter m.fl. lagstiftningar som antogs av 

kommunfullmäktige genom beslut 2020-11-26 § 291 återfinns bestämmelser 

om nedsättning av taxa. Enligt 4 § får beslut om avgift eller om nedsättning 

eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och byggnadsnämnden som 

också är ansvarig för handläggningen av den ansökan, den anmälan eller den 

tillsyn som medför avgiftsskyldighet. Vidare framgår enligt 24 a § att 

avgiften får sättas ned eller efterskänkas i det enskilda fallet om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd tid och övriga omständigheter.   

Även om bestämmelserna i taxan för nedsättning av avgifter skiljer sig åt 

något så ger de uttryck för att vara avsedda att läggas till grund för 

tillämpning i enskilda fall. Om bestämmelserna i taxan trots allt skulle ges 

innebörden att nämnden haft en mer generell rätt att besluta om nedsättning 

av avgifter måste även följande beaktas. Vad som anges i taxan om 

nämndens rätt att sätta ned avgifter har självständig rättslig betydelse endast 

så länge som bestämmelserna inte går utöver vad som följer av 5 kap. 1 § 

kommunallagen.  

I avsaknad av kommunfullmäktige angivna ramar och riktlinjer för den 

nedsättning av avgifter som krisledningsnämnden beslutade om och med 

anledning av att avgifterna torde utgöra en fråga av inte obetydlig principiell 

och ekonomisk betydelse  finns det anledning att ifrågasätta giltigheten av 

krisledningsnämndens beslut (jfr. RÅ 1994:72). För att säkerställa 

avgiftsfrihet enligt krisledningsnämndens beslut bör istället 

kommunfullmäktige fatta motsvarande beslut med tillbakaverkande kraft.  

I sammanhanget bör också nämnas att det kan ifrågasättas om de beslut om 

nedsättning av avgifter som miljö- och byggnadsnämnden fattat med 

anledning av krisledningsnämndens beslut utgör s.k. gynnande beslut enligt 
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37 § förvaltningslagen. Gynnande beslut får som huvudregel inte ändras till 

nackdel för den enskilde av den instans som meddelat beslutet. Enligt bl.a. 

lagkommentaren till bestämmelsen rör det sig trots nedsättningen inte om 

gynnande beslut eftersom det i grund och botten rör sig om ett betungande 

beslut. Ett betungande beslut kan, och bör nog, ändras till nackdel för den 

enskilde om det framkommer att det fattats utan laglig grund. Även det 

sagda motiverar att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.  

Avgifter för livsmedelskontroll  

Beträffande avgifter för livsmedelskontroll så regleras dessa av EU:s 

kontrollförordning (2017/625). I kontrollförordningen används två begrepp, 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, för att beskriva den 

myndighetsutövning som utförs. Den offentliga kontrollen avser den 

verksamhet som utförs för att verifiera att aktörerna efterlever 

kontrollförordningen. Med annan offentlig verksamhet avses annan offentlig 

verksamhet än offentlig kontroll och som utförs av kontrollmyndigheterna.  

Av artiklarna 79 och 82 i kontrollförordningen framgår att 

kontrollmyndigheten ska ta ut avgifter för offentlig kontroll. 

Kontrollförordningen medger vissa begränsade avgiftsreduktioner i 

artiklarna 79.3 och 79.4. Nämnda artiklar lämnar dock inget utrymme för att 

beakta skäl som kan relateras till pandemin och kan således inte läggas till 

grund för avgiftsreduktion. 

Det föreligger enligt kontrollförordningen inte någon skyldighet att ta ut 

avgifter för annan offentlig verksamhet. Exempelvis bör vissa 

registreringsavgifter och avgifter för utfärdande av vissa handelsdokument 

kunna avgiftsbefrias enligt kontrollförordningen. Däremot framgår av artikel 

80 att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får ta ut andra avgifter 

eller pålagor för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet än vad 

som framgår av artikel 79. 

Enligt 4 § förordning 2021:176 om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska en behörig myndighets och en 

kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 § täckas av 

avgifter. Av bestämmelsen följer alltså en skyldighet att ta ut avgifter såväl 

för offentlig kontroll som för annan offentlig verksamhet. Enligt 6 § 

fastställs avgiften av den kommunala nämnd som utför kontrollen på 

grundval av taxa som kommunfullmäktige bestämmer.  

Det bör dock noteras att ovan nämnda förordning trädde i kraft den 1 april 

2021. Dessförinnan gällde istället förordning 2006:666 om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksavgifter. Enligt 

sistnämnda förordning, vilken alltså upphävdes den 1 april 2021, gällde 

istället enligt dess 3 § att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig 
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kontroll av livsmedel skulle täckas av en årlig avgift. Enligt 6 § i den äldre 

förordningen fastställs avgiften av den kommunala nämnd som utför 

kontrollen på grundval av taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

¨ 

Av övergångsbestämmelserna till förordning 2021:176 framgår emellertid av 

punkten 4 att bestämmelserna om årlig avgift i den upphävda förordningen 

får tillämpas till utgången av 2023. Den årliga avgiften får då även omfatta 

kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen.  

Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunfullmäktige inte äger rätt 

att besluta om generell avgiftsbefrielse för livsmedelskontrollen då det är 

obligatoriskt att ta ut avgifter för offentlig kontroll. Däremot äger 

kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsbefrielse för avgifter och 

pålagor som inte hänför sig till offentlig kontroll, d.v.s. annan offentlig 

verksamhet.  

Avgifter för foder och animaliska biprodukter  

I likhet med vad som gäller för de avgifter som utgår för livsmedelskontroll 

så regleras även avgifterna för kontrollen av foder och animaliska 

biprodukter av EU:s kontrollförordning (2017/625). Distinktionen mellan 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet gäller alltså även i detta 

sammanhang.  

Enligt 3 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 

och animaliska biprodukter som upphör att gälla den 1 januari 2022 stadgas 

att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll ska täckas av en 

årlig avgift. Enligt 3 § i förordningen som träder i kraft den 1 januari 2022 

gäller istället, på motsvarande sätt som för livsmedelskontrollen, att det även 

är obligatoriskt att ta ut avgift för annan offentlig verksamhet. Vidare 

framgår av punkten 2 i övergångsbestämmelserna att äldre föreskrifter om 

årlig avgift i 3 § gäller till utgången av 2023 för offentlig kontroll enligt 13 

och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för 

verksamheter som inte dessförinnan övergått till efterhandsdebitering enligt 

förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter.  

Av det ovan sagda följer att kommunfullmäktige äger rätt att besluta om att 

inte ta ut avgifter för annan offentlig verksamhet.  

Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn  

För verksamheter som omfattas av tillsyn enligt miljöbalken finns det inte 

något uttryckligt krav på att avgifter ska tas ut.  Enligt 27 kap. 1 § 

miljöbalken får en kommun ta ut avgifter bl.a. för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken. En avgiftsbefrielse står visserligen i strid mot den i miljöbalken 
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centrala principen om att förorenaren betalar (polluter pays principle), men 

det finns inte något uttryckligt hinder mot att kommunfullmäktige beslutar 

att avgiftsbefria tillsynen enligt miljöbalken. Således äger 

kommunfullmäktige rätt att beslut om avgiftsfrihet.  

Avgifter för tobakstillsyn  

Enligt 8 kap. 2 § lag (2018) om tobak och liknande produkter får en kommun 

ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning 

enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning 

enligt 5 kap. 15 §. Således äger kommunfullmäktige rätt att beslut om 

avgiftsfrihet.  

Strålskyddslagen 

Med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslag (2018:396) och 8 kap. 14 § 

strålskyddsförordning (2018:506) får en kommun meddela föreskrifter om 

avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Eftersom det 

inte är obligatoriskt för kommunen att besluta om avgifter äger 

kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsfrihet.   

Handel med vissa receptfria läkemedel  

Enligt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får en 

kommun för sin kontroll enligt lagen ta ut en avgift av den som bedriver 

detaljhandel. Eftersom det inte är obligatoriskt för kommunen att besluta om 

avgifter äger kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsfrihet.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 inte 

ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som berör miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn enligt miljöbalk 

(1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 

strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av ovanstående 

författningar eller med anledning av EU-förordningar inom författningarnas 

tillämpningsområden och  

att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej heller ta 

ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om foder och 

animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte bestämmelser 

meddelade med stöd av nämnda författningar eller med anledning av EU-

förordningar inom författningarnas tillämpningsområden samt 

att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

avgifter.       
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta:  

att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 inte 

ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som berör miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn enligt miljöbalk 

(1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 

strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av ovanstående 

författningar eller med anledning av EU-förordningar inom författningarnas 

tillämpningsområden och  

att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej heller ta 

ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om foder och 

animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte bestämmelser 

meddelade med stöd av nämnda författningar eller med anledning av EU-

förordningar inom författningarnas tillämpningsområden samt 

att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

avgifter. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S). 

Propositionsordning 

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

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

proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

1. att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 

2021 inte ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som 

berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn 

enligt miljöbalk (1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter, strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med 

vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av 

ovanstående författningar eller med anledning av EU-förordningar 

inom författningarnas tillämpningsområden och  

2. att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej 

heller ta ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om 

foder och animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte 

bestämmelser meddelade med stöd av nämnda författningar eller med 

anledning av EU-förordningar inom författningarnas 

tillämpningsområden samt 

3. att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda avgifter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 319 Dnr 2021-000417 800 

Saxemara båtvarv 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-06-15 § 136 

Protokollsutdrag från kulturutskottet 2021-06-01 

Ur protokoll för kulturutskottet 2021-02-02 § 4: 

”Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om Saxemara båtvarv. 

Blekinge museum har aviserat svårigheter att fortsatt finansiera Saxemara 

båtvarv. Brev har inkommit där man redogör för situationen där sista 

alternativet var försäljning. Förvaltningen inväntar besked i frågan. 

Båtvarvet finansieras idag av Ronneby kommun och Blekinge museum. Det 

finns inget beslut i Blekinge museum om att sälja Saxemara båtvarv, 

däremot har man fått i uppdrag att utreda en eventuell framtida försäljning.” 

 

Styrelsen för Blekinge museum ställer via museichefen tre frågor till 

Ronneby kommun: 

1) Är Ronneby kommun intresserad av att höja sitt bidrag på Saxemara 

båtvarv så att Blekinge museum kan klara av de framtida kostnaderna?  

2) Skulle Ronneby kommun vara intresserad av att köpa Saxemara båtvarv 

om frågan ställdes?  

3) Ser Ronneby kommun några andra lösningar för att behålla varvet inom 

nuvarande samarbetsram (Blekinge museum - Ronneby kommun)? 

Idag betalar Ronneby kommun 400 tkr till Blekinge museum varav 100 tkr 

är till Saxemara båtvarv. 

 

Kulturutskottet för en diskussion om frågan.      
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Kulturutskottets beslut 2021-06-01 

Kulturutskottet yttrar följande till teknik-fritid- och kulturnämnden:  

Utifrån dagens och tidigare diskussioner i kulturutskottet betonar 

kulturutskottet vikten av Saxemara båtvarv som en del i en helhet kopplad 

till frågan om ett museum i Ronneby, liksom frågan om föremålsmagasin är 

det, och därför föreslår kulturutskottet att frågan om Saxemara båtvarv och 

dess finansiering hanteras tillsammans med muséeprojektet och att en 

ansvarig chef utses. 

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-06-15 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kulturutskottets yttrande 

och hänskjuter frågan till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet till ett 

kommande sammanträde bjuder in Blekinge Museum för en dialog i ärendet 

innan något beslut tas.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till ett kommande möte bjuda in 

Blekinge Museum för en presentation och dialog av ärendet innan något 

beslut tas.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Anders Karlsson, förvaltningschef teknik-fritid och kulturförvaltningen 

Niclas Martinsson, verksamhetschef teknik-fritid- och kulturförvaltningen  

Blekinge Museum  
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§ 320 Dnr 2021-000414 253 

Göljahult 1:33 - Ansökan om köp av mark 

 

Sammanfattning  

En fastighetsägare i Boasjöbäck har framställt önskemål om att få förvärva 

kommunens fastighet Göljahult 1:33, vid Boasjön längs väg 657. Då 

kommunen köpt in marken för bad- och fritidsändamål under 1960-talet 

anses kommunens ägande av fastigheten vara av långsiktig karaktär och 

försäljning föreslås nekas.    

Bedömning 

En fastighetsägare i Boasjöbäck har framställt önskemål om att få förvärva 

kommunens fastighet Göljahult 1:33. Den aktuella fastigheten ligger vid 

Boasjön invid riksväg 657 mellan Backaryd och Eringsboda, se 

Översiktskarta. Sökande äger intilliggande skogsbruksfastighet. Anledningen 

till önskan om köp grundar sig i viljan att nyttja området för 

reakreationsändamål samt sköta området genom slyröjning, anläggande av 

mindre badplats, sittbänkar mm.  

 

Kommunen köpte fastigheten, som omfattar totalt ca 12 (ca 5 hektar 

landområde och 7 ha vattenområde), under 1960-talet för bad- och 

fritidsändamål. Platsen användes på den tiden flitigt av såväl boende som 

besökare och syftet med köpet var att trygga allmänhetens tillgången till bad- 

och rekreationsmöjligheter. Idag finns ingen anlagd badplats på fastigheten. 

 

Göljahult 1:33 föreslås bibehållas i kommunal ägo då kommunens 

markägande är starkt begränsat i de norra kommundelarna. Ur strategisk 

synpunkt är fastigheten och dessa ursprungliga ändamål av långsiktig 

karaktär och bör behållas i markreserven.  Sökandes önskan om att 

iordningställa platsen för att tillgängliggöra den kan lösas genom avtal. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att neka försäljning av Göljahult 1:33. 
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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 neka 

försäljning av Göljahult 1:33. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten  

 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f9

28
9d

9b
-9

7b
1-

46
e0

-a
3c

4-
46

14
7d

3c
76

2c



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

32(80) 
2021-08-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 321 Dnr 2021-000258 253 

Kuggeboda 4:47 - Förfrågan om köp 

 

Sammanfattning  

En fastighetsägare i Kuggeboda har inkommit med ansökan om att få köpa 

del av Kuggeboda 4:47 (skifte 1). Sökandes mark gränsar till aktuell 

fastighet på båda sidor och en försäljning av marken skapar en mer 

sammanhållen jordbruksfastighet.  

Bedömning 

En fastighetsägare i Kuggeboda har inkommit med ansökan om att få köpa 

del av Kuggeboda 4:47 (skifte 1). Sökandes mark gränsar till aktuell 

fastighet på båda sidor. Markområdet är strax över ett halvt hektar stort och 

utgör ingen egen enhet för bedrivande av jordbruk.  Området är utarrenderat 

och används för närvarande för vallodling. Samma arrendator nyttjar även 

marken intill på båda sidor.  

Försäljning genom fastighetsreglering av skifte 1 av Kuggeboda 4:47 till 

sökandens fastighet bidrar till en mer sammanhållen och rationell 

jordbruksfastighet. Kommunen har inget intresse av att äga en så liten 

markbit som ligger insprängd i en större enhet.  

Priset för 5140 kvm är satt till 60 000 kronor och motsvarar ett värde per 

hektar på knappt 120 000 kr. Hektarvärdet är framräknat genom jämförelse 

med taxeringsvärde uppräknat till marknadsvärde för aktuell mark och 

intilliggande mark, vilket uppgår till knappt 100 000 kr per hektar. Enligt 

Ludvig & Co:s (fd LRF Konsult) Åkermarksprisrapport för 2020 ligger 

värdet för åkermark i regionen på runt 155 000 per hektar. Bedömning är 

gjord att värdet för aktuell markbit hamnar mellan det uppräknade 

taxeringsvärdet och statistiken från Ludvig & Co, dvs på ca 120 000 per 

hektar. För skifte 1 om 5140 kvm är priset satt till 60 000 kr.  Sökanden står 

för förrättningskostnaden i samband med lantmäteriförrättningen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering av del av Kuggeboda 

4:47 till Kuggeboda 16:26.   
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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 att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering av del av Kuggeboda 4:47 till 

Kuggeboda 16:26. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 322 Dnr 2021-000441 251 

Informationsärende Drivmedelstation Johannishus 

 

Sammanfattning  

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten, ger information om 

drivmedelsstationen i Johannishus.       

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten  
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§ 323 Dnr 2021-000074 214 

Informationsärende, Detaljplan för del av Hjortsberga 

4:73, Ronneby kommun (MBN 2019/272) 

 

Sammanfattning  

Karla Henzel, planarkitekt, ger information om detaljplan för del av 

Hjortsberga 4:73, Ronneby kommun.      

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och 

Nicolas Westrup (SD).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Karla Henzel, planarkitekt  
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§ 324 Dnr 2021-000426 214 

Saxemara 15:1 - Förslag om detaljplaneläggning av 

kulturmiljön vid Saxemara båtvarv 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en skrivelse från Ronneby Musei 

och Hembygdsförening gällande detaljplaneläggning av kulturmiljön vid 

Saxemara båtvarv. Frågan görs angelägen av Blekinge museums eventuella 

försäljning av båtvarvet. Saxemara båtvarv är en känd kulturmiljö och 

besöksmål med en pågående varvsverksamhet där både historia och framtida 

utveckling av verksamheten behöver beaktas. Miljö- och byggnadsnämnden 

beslutade 2021-03-24 § 96 att återremittera ärendet för att möjliggöra en 

dialog med Blekinge museum vid museets styrelsesammanträde. Detta 

informationsärende behandlades vid Blekinge museums sammanträde 2021-

04-16 § 16:10 och museets sammanträdesprotokoll utgör därför en bilaga till 

denna tjänsteskrivelse.      

Bedömning 

Ronneby Musei- och Hembygdsförening vände sig 2021-02-28 till Miljöoch 

byggnadsnämnden för att påtala behovet av att skydda den unika 

kulturmiljön vid Saxemara båtvarv. Blekingekusten var förr ull av 

varvsverksamheter av denna typ men varvet i Saxemara är idag det enda 

kvarvarande av sitt slag. Fastigheten är idag taxerad som kulturbyggnad och 

ägs av Blekinge museum. Med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen för 

Blekinge museum har en försäljning övervägts till den nuvarande 

verksamhetsutövaren.  

Mot bakgrund av Ronneby kommuns samarbete och även ekonomiska 

bidrag till Blekinge museum är det av vikt att museet även fortsatt är en part 

i arbetet med en detaljplaneläggning av varvet. Inte minst i fråga om hur 

ramarna ska se ut för en framtida utveckling av varvsverksamheten. En ny 

detaljplan skulle i detta sammanhang innebära en byggrätt för verksamheten 

och även att tydliga ramar skapas att förhålla sig till vid utformningen av ny 

bebyggelse. En detaljplan bidrar på så sätt att stärka rättigheten att få 

utveckla varvet både som kulturmiljö, näringsverksamhet och även nya 

framtida användningsområden som kan anses vara lämpliga komplement till 

bebyggelsemiljön.    

Som sammanfattning bedöms förslaget innehålla följande delar:  

 Skydda den befintliga kulturmiljön vid Saxemara båtvarv. 
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  Möjliggöra ny varvsbebyggelse i samklang med den befintliga 

varvsmiljön.  

 Bredda markanvändningen så att lämpliga komplement till 

varvsanläggningen kan tillåtas utan att skada kulturmiljön. 

Platsens förutsättningar  

Saxemara båtvarv är idag inte planlagt område men inom sammanhållen 

bebyggelse vilket innebär att prövningen av kulturmiljön hänskjuts enbart till 

bygglovsskedet. Detta kan innebära en otydlighet för fastighetsägaren om 

vad som får eller inte får göras och besluten blir åtgärdsspecifika. Det kan på 

detta sätt bli svårt att planera för utveckling och underhåll av verksamheten 

och en detaljplan skulle ge värdefull kunskap vid utformningen av nya 

byggnadsförslag, detta så att förslagen redan från start kan få en utformning i 

samklang med bebyggelsemiljön. Tydligheten som en detaljplan ger skapar 

på så sätt bättre förutsättningar för en enklare bygglovsprocess.  

Gällande översiktsplan och grönstrukturplan 

Enligt gällande översiktsplan Ronneby 2035 har platsen kartlagts som 

verksamhetsområde inom Saxemara tätort och berörs av delområde för 

havet. Båtvarvets kulturhistoriska värde är utpekat i översiktsplanen:  

”Här finns också ett båtvarv. Saxemara båtvarv drivs idag i Blekinge 

museums regi och har en nyckelplats för träbåtsbyggeri i Blekinge. Varvet 

har en fi n närmiljö som är värd att både bevara och utveckla.”  

Saxemara är en av kommunens utpekade kärnor och en utveckling av 

varvsverksamheten bedöms bidra till översiktsplanens intention om att 

förstärka kopplingen till havet, fritid- och rekreationsvärden.  

I kommunens gällande grönstrukturplan omfattas platsen av prioriterade 

friluftsområden och varvet utgör dessutom en utpekad målpunkt. En 

förstärkning och utveckling av varvsverksamheten bedöms i denna del starkt 

bidra till grönstrukturplanens syfte. Platsen omfattas också av prioriterade 

landskapselement och områden för naturvården. I denna del bedöms en 

kulturhistoriskt medvetna och anpassade bebyggelsetillskott starkt kunna 

bidra till att förstärka dessa värden. Genom Saxemara finns också ett utpekat 

stråk vilket skulle understödjas av en förstärkt målpunkt vid Saxemara 

båtvarv.  

Strandskydd och stigande havsnivåer  

Varvsområdet omfattas idag av det generella strandskyddsområdet på 100 

meter från kusten. Vid upprättande av en detaljplan har kommunen 

valmöjligheten att låta upphäva strandskyddsområdet inom den etablerade 

tomtplatsen. Platsen omfattas också av riskområde för stigande havsnivåer 

men det befintliga bostadshuset på fastigheten ligger dock utanför detta 
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riskområde. Vad beträffar varvsmiljön så anger de riktlinjer för byggande i 

låglänta områden som Länsstyrelsen i Blekinge län utarbetat, att byggnadens 

funktion måste beaktas vid prövningen av frågan och att detta ska redovisas i 

planbeskrivningen eller i bygglovshandlingarna. Då frågan gäller befintlig 

kulturhistorisk bebyggelse och en varvsmiljö, bedöms bebyggelsen för sin 

funktion behöva placeras på den befintliga platsen vid vattnet.  

Potentiellt förorenad mark Fastigheten  

Saxemara 15:1 har enligt länsstyrelsens kartläggning pekats ut som 

potentiellt förorenad med anledning av varvsverksamheten. Det kan därför 

förväntas att marken behöver undersökas i dialog med länsstyrelsen då 

frågan gäller i huvudsak befintlig bebyggelse för mindre känslig 

markanvändning borträknat befintligt bostadshus i norr.   

Riksintressen  

Fastigheten Saxemara 15:1 berörs till en mycket liten del i östra kanten av 

Försvarsmaktens influensområde för buller eller annan risk. Denna gräns är 

redan viktad i samband med prövningen av miljötillståndet för flygflottiljen 

vilket innebär att gränsen är skarp. Det befintliga bostadshuset ligger till viss 

del inom detta influensområde men då någon ny eller utökad byggrätt för 

bostadsändamål inte är syftet med planläggningen, bedöms inte ett 

befästande av befintlig omfattning av bostadsändamålet innebära påtaglig 

skada på riksintresset. Likaså bedöms inte heller de övriga av 

Försvarsmaktens riksintressen som stoppområde för höga objekt eller 

MSAområde påverkas negativt då frågan gäller en lägre bebyggelse. Platsen 

omfattas slutligen också av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kap. 4 § vilket 

begränsar möjligheten till nybyggnation av fritidshus. Även detta riksintresse 

bedöms inte påverkas negativt då förslaget inte syftar till planläggning av 

nya bostäder. 

Markförhållanden  

Enligt SGU:s kartläggning består grundlagren på fastigheten nästan 

uteslutande av morän med ett litet inslag av berg i norr. Det kan dock 

förväntas att pir och liknande anläggningar har utförts med fyllnadsmassor. 

Sammantaget ger den översiktliga informationen en indikator på goda 

grundläggningsförhållanden för exempelvis kompletterande ny 

varvsbebyggelse.  

Rättigheter och servitut  

Fastigheten Saxemara 15:1 berörs av servitut (10-ROJ-931.1) i nordöst mot 

Saxemara 1:5 och Saxemara 1:55. Vidare finns också servitut vid 

strandkanten (10-ROJ-2178.1). Samtliga servitut behöver beaktas i samband 

med detaljplaneläggning. 
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Vatten och avlopp  

Fastigheten Saxemara 15:1 är enligt uppgift sedan 2014 anslutet till det 

kommunala dricksvatten- och spillvattennätet genom ett privat utbyggt 

ledningsnät.      

Förslag till beslut 

Att ställa sig positiv till förslaget om detaljplaneläggning av Saxemara 

båtvarv med syfte att skydda den unika kulturmiljön på platsen och att ge 

ramarna för hur verksamheten skulle kunna utvecklas genom nybyggnation 

med hänsyn till den värdefulla miljön.  

Att översända förslaget om detaljplaneläggning till Kommunstyrelsen för 

vidare beslut av Kommunfullmäktige då kulturmiljön vid Saxemara båtvarv 

bedöms vara av ett övergripande kommunalt intresse.       

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  

Att översända förslaget om detaljplaneläggning till kommunstyrelsen för 

vidare beslut av kommunfullmäktige då kulturmiljön vid Saxemara båtvarv 

bedöms vara av ett övergripande kommunalt intresse. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  

________________ 
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§ 325 Dnr 2021-000420 214 

Olov 5 - Ansökan om planbesked för flerbostadshus 

med handelslokaler i bottenvåning - remiss 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  

________________ 
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§ 326 Dnr 2021-000281 214 

Detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl., Ronneby kommun - 

antagande 

 

Sammanfattning  

2020-06-17 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge förvaltningen i 

uppdrag att ändra detaljplanen för Gärestad 1:13 m.fl. som fick laga kraft 

2019- 01-10. Vid planframtagandet begränsades byggrätterna till 30 % 

utifrån kapacitetstaket i en trevägskorsning in till området. Det har visat sig 

att marken i området på grund av detta är svårsåld. Förändrade 

förutsättningar möjliggör för en ändring av detaljplanen. Samtidigt beslutade 

nämnden att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att 

detaljplanelägga en utökning av verksamhetsområdet Gärdet i nordlig 

riktning längs E22 i enlighet med del av översiktsplanens utvecklingsområde 

Ro-14. 2021 03-24 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att slå ihop de 

två uppdragen till en plan som drivs med begränsat planförfarande. Efter 

samrådet har planen bytt till standardförfarande. Detaljplanen har nu varit 

utsänd för granskning under tiden 2021-06-18 till och med 2021-07-02.  

Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen Blekinge, Lantmäteriet, 

Trafikverket, Miljöteknik, Kommunledningsförvaltningen, 

Räddningstjänsten, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden och PostNord  

Miljöteknik, Miljö- och hälsoskyddsenheten, Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden och PostNord har inget att erinra mot planförslaget.      

Bedömning 

Synpunkterna har besvarats i granskningsutlåtandet.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

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.      

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f9

28
9d

9b
-9

7b
1-

46
e0

-a
3c

4-
46

14
7d

3c
76

2c



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(80) 
2021-08-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 327 Dnr 2021-000455 214 

Detaljplan för Bökevik 1:22, Flintholmen 

 

Sammanfattning  

Aktuellt planförslag är en ändring av gällande detaljplan för möjliggöra för 

en utökad byggrätt inom fastigheten Bökevik 1:22, ön Flintholmen, som är i 

privat ägo.  

 

Planförslaget berör ingen kommunalägd mark eller allmän plats. 

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, bedöms inte vara av 

kommunal betydelse eller principiell vikt. 

Bedömning 

Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan (Byggnadsplan för 

fritidsområde vid Bökevik, plannummer 310, som vann laga kraft 1964-05-

04).  

Planområdet är i gällande detaljplan planlagt för fritidshusområde. Syftet 

med aktuellt planförslag är att möjliggöra för en utökad byggrätt inom 

fastigheten Bökevik 1:22, ön Flintholmen, för att kunna möjliggöra för ett 

ytterligare fritidshus. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus från början 

av 1800-talet och ett fåtal mindre komplementbyggnader (1800-tals bod, 

jordkällare och ett tidigare utedass som numera är en bod). Befintligt 

fritidshus bedöms inte ha några utpekade kulturvärden som skulle kunna 

ställa krav på bestämmelser om varsamhet eller skydd i planförslaget. 

Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med syftet i gällande detaljplan, 

varvid en ändring av detaljplanens byggrätt för aktuellt område bedöms 

motiverat. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2021-02-24 beslut om positivt 

planbesked för ändring av gällande detaljplan. Planarbetet hanteras med 

standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan om 

planbesked redovisade initialt ett behov av 200-250 m2 byggrätt. Därefter 

ändrades ansökan till 175 m2 vilket också är den version av ansökan som 

utgjorde underlag till beslut om planbesked. Under planarbetets gång 

bedömdes 200 m2 lämpligt på platsen eftersom en byggrätt på 175 m2 inte 

hade tagit hänsyn till befintliga komplementbyggnader på ön. Aktuellt 

förslag avviker däremot inte från beslut om positivt planbesked.  

 

Planområdet är i privat ägo, omfattar ca 1,2 ha i storlek och är beläget i 

Bökevik i Ronnebys skärgård. Planförslaget överensstämmer med 
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kommunens översiktsplan 2035 (antagen av KF 2018-06-20) och berör ingen 

kommunal mark eller allmän plats. Planförslaget är inte av kommunal 

betydelse eller principiell vikt. Strandskyddet är upphävt i gällande 

detaljplan. Planförslaget bedöms inte försvåra barns möjlighet att nyttja 

området.  

 

Området bedöms ha goda förutsättningar för ett ytterligare fritidshus. 

Fastighetsägaren har parkeringsplats och båtplats vid brygga på fastlandet. 

För att ta sig till ön nyttjas en roddbåt över en sträcka på 100 meter hav. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp samt 

avfallshantering sommartid. För dagvattenhantering sker enskild lösning 

vilket är direktinfiltration i mark. Fastigheten är elförsörjning och 

fiberutbyggnad är planerad till hösten 2021. För värme nyttjas kakelugn och 

direktverkande el. För det nya fritidshuset planeras luftvärmepump och 

eventuellt solceller. 

 

Flintholmen har goda markförhållanden och någon översvämningsrisk 

bedöms inte föreligga varken från hav eller skyfall. Det finns inga 

omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan och en 

miljöbedömning behöver därmed inte göras. Samråd med länsstyrelsen om 

undersökning om behov av strategisk miljöbedömning görs i samband med 

plansamrådet.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

planförslaget och tillhörande undersökning om behov av strategisk 

miljöbedömning för 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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

planförslaget och tillhörande undersökning om behov av strategisk 

miljöbedömning för samråd. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 328 Dnr 2021-000404 101 

Föreläggande om laglighetsprövning enligt 

kommunallagen - Lova Necksten 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktiges beslut av den 27 maj 2021, § 136, dnr KS 2021/226 

”Ansökan köp av mark till Sjölejonet 1 från Risatorp 1:10”, har överklagats 

av Lova Necksten. Överklagandet handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö, 

mål nr. 2277-21. 

 

Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över inhibitionsyrkandet samt 

laglighetsprövningen den 17 juni respektive 22 juli 2021 och yrkat att 

överklagan ska avslås.  

 

Förvaltningsrätten i Växjö avslog yrkandet om inhibition den 2 juli 2021 

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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristen yttranden den 17 juni respektive den 22 juli 2021 som har 

lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2277-21.    

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 17 juni respektive den 22 juli 2021 som har 

lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2277-21. 

Deltar inte i beslutet  

Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) deltar 

inte i beslutet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 329 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. Förvaltningsrätten i 

Växjö meddelade den 14 juni 2021 dom i målet, nr 5488-20, och överklagan 

bifölls.  

 

Kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten. För att 

kammarrätten ska pröva överklagan behöver de först meddela 

prövningstillstånd.  

 

Kommunjuristen har överklagat domen inom överklagandetiden enligt punkt 

1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 

inkomma med yttrande till 17 september 2021. Kommunstyrelsen ska 

besluta om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5488-20 samt att avge yttrande till 

kammarrätten enligt kommunjuristens förslag. 

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup 

(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.      

  

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f9

28
9d

9b
-9

7b
1-

46
e0

-a
3c

4-
46

14
7d

3c
76

2c



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(80) 
2021-08-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5488-20 samt att avge yttrande till 

kammarrätten enligt kommunjuristens förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 330 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. Förvaltningsrätten i 

Växjö meddelade den 14 juni 2021 dom i målet, nr 5500-20, och överklagan 

bifölls.  

 

Kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten. För att 

kammarrätten ska pröva överklagan behöver de först meddela 

prövningstillstånd.  

 

Kommunjuristen har överklagat domen inom överklagandetiden enligt punkt 

1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 

inkomma med yttrande till 17 september 2021. Kommunstyrelsen ska 

besluta om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5500-20 samt att avge yttrande till 

kammarrätten enligt kommunjuristens förslag.      

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup 

(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 att överklaga 

Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5500-20 samt att avge yttrande till 

kammarrätten enligt kommunjuristens förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 331 Dnr 2021-000103 269 

Länsstyrelsens översyn av strandskyddet i Ronneby 

kommuns kust och skärgård 2020 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen i Blekinge har den 16 juni 2021 fattat beslut om utvidgat 

strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård. Kommunen har 

tidigare i år lämnat synpunkter på förslaget men beslutet fattades i enlighet 

med det utskickade förslaget.  

 

Ärendet har pågått i flera år och kommunen har tidigare överklagat 

Länsstyrelsens beslut. Besluten har dock tidigare upphävts på formella 

grunder och regeringen har därmed inte prövat kommunens yrkanden och 

invändningar i sak. 

 

Kommunjuristen har överklagat beslutet inom överklagandetiden enligt 

punkt 1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 

inkomma med yttrande till 17 september 2021. Kommunstyrelsen ska 

besluta om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.    

Bedömning 

Länsstyrelsen i Blekinge län har i förordnande, publicerat den 23 november 

2020, förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att yttra sig 

över länsstyrelsens beslutsförslag avseende utvidgat strandskydd för 

Ronneby kommun. Kommunen lämnade ett yttrande under våren 2021. 

 

Ärendet har pågått under flera år och senast under år 2018 lämnade 

kommunen ett yttrande. Förslaget år 2018 var i sak detsamma som det beslut 

om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård som 

länsstyrelsen fattade den 4 november 2014. Beslutet överklagades av bl. a. 

kommunen till regeringen som den 26 november 2015 upphävde 

länsstyrelsens beslut och lämnade ärendet åter till länsstyrelsen för ny 

behandling. Som skäl angavs att länsstyrelsen inte delgivit sitt föreläggande 

om yttrande över beslutsförslaget på rätt sätt. Länsstyrelsen fattade den 4 maj 

2016 ett nytt beslut om utvidgat strandskydd för Ronneby kommun. Beslutet 

var frånsett mindre justeringar likalydande med det ursprungliga beslutet. 

Kommunen m. fl. överklagade beslutet. Regeringen konstaterade i beslut den 

25 januari 2018 att delgivningen av föreläggandena inför det förnyade 
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beslutet inte heller denna gång uppfyllde formkraven för en korrekt 

delgivning. På grund härav beslutade regeringen att upphäva länsstyrelsens 

beslut av den 4 maj 2016 och lämna ärendet åter till länsstyrelsen för fortsatt 

handläggning.       

 

Kommunen har inför såväl det ursprungliga som de förnyade besluten om 

utvidgat strandskydd vid upprepade tillfällen lämnat synpunkter på 

länsstyrelsens beslutsförslag. Vidare har kommunen vid två tidigare tillfällen 

överklagat besluten. Genom att båda besluten upphävts på formella grunder 

har dock regeringen inte prövat kommunens yrkanden och invändningar i 

sak. 

 

Föreslaget överklagande är till stora delar identiskt med det yttrande som 

kommunen lämnade till Länsstyrelsen tidigare i våras för att 

Miljödepartementet nu ska överpröva Länsstyrelsens beslut. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 16 juni 2021, dnr 511-786-18 samt att 

avge yttrande till Miljödepartementet enligt kommunjuristens förslag.    

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 överklaga 

Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 16 juni 2021, dnr 511-786-18 samt att 

avge yttrande till Miljödepartementet enligt kommunjuristens förslag.   
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Deltar inte i beslutet  

Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet och 

lämnar följande motivering: 

Socialdemokraterna finner att de synpunkter som vi framförde vid 

remissförfarandet 2018 (Magnus Petterssons yrkande 2018-04-25 §84) har 

av Länsstyrelsen beaktats. Varför Socialdemokraterna finner att de inte har 

något att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 332 Dnr 2021-000427 101 

Förslag till Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022–2025 har tagits fram för att 

säkerställa att vi inom kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar 

framtid för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun idag och i 

framtiden. Strategin utgår från en tydlig politisk vision och inriktning om att 

Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun.  

 

Kommunen har ett flertal styrdokument som går i linje med kommunens 

ambitioner såsom miljöprogrammet, folkhälsopolicyn och det 

funktionshinderpolitiska programmet. Samtliga av dessa är i behov av 

revidering.  

 

Målet med Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun är att få ett samlat 

hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och uppnå synergier mellan de tre 

hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk. Strategin ska 

även bidra till arbetet för tillitsbaserad ledning och styrning. 

 

Bedömning 

Syfte med Hållbarhetsstrategin är att skapa en gemensam bild av vad 

hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra 

kommunens ambitioner inom hållbar utveckling. Strategin blir därmed ett 

stöd för kommunkoncernens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag i 

arbetet mot kommunens vision och strategiska målområden. 

Hållbarhetsstrategin ska även vara vägledande vid framtagande 

av andra styrdokument.  

 

Hållbarhetsstrategins fokusområden och inriktningar utgår från kommunens 

strategiska målområden och Nulägesbeskrivning Ronneby mot en hållbar 

utveckling 2019, där det beskrivs hur kommunen förhåller sig till Agenda 

2030. Dialoger har genomförts med samtliga verksamhetsområden i 

Ronneby kommunkoncern för att identifiera vilka som är kommunens lokala 

hållbarhetsutmaningar och hur vi kan bemöta dessa gemensamt. Strategin 
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utgår även från nationella, regionala och lokala målsättningar samt 

omvärldsspaning och analys. 

 

Fokusområden i hållbarhetsstrategin: 

 

* Förutsättningar för hållbar utveckling  

* Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi  

* Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer   

* Jämlika och jämställda villkor  

* Hälsa och välbefinnande   

 

Hållbarhetsstrategin bedöms ersätta kommunens miljöprogram, 

folkhälsopolicy, funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och 

internationella strategi. Genom att skapa en gemensam strategi som ersätter 

tidigare program och policys finns möjlighet att minska totala antalet 

styrdokument och mål men även att inriktningarna ska ge goda 

synergieffekter och gynna flera verksamhetsområden och målgrupper. Det 

ska också bidra till en tydlighet i kommunikation av kommunens 

prioriteringar såväl externt som internt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka 

förslag till Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun på remiss till 

kommunkoncernens nämnder och styrelser under perioden 2021-09-07 till 

2021-11-07. 

Deltar i debatten 

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

(C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

följande tillägg och ändringar: 

1. Programmet remitteras av kommunstyrelsens arbetsutskott.  

2. Som remissinstanser upptas även kommunala pensionärsrådet och 

kommunala funktionshinderrådet.    
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Tommy Andersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: 

- Remissförfarandet förtydligas med att aktuella organs nu gällande 

program/policys etc. som inryms i hållbarhetsstrategin föreslås utgå i 

samband med dess antagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslag till Hållbarhetsstrategi 

Ronneby kommun till kommunkoncernens nämnder, styrelser och råd under 

perioden 2021-09-07 till 2021-11-07. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remissförfarandet förtydligas 

med att aktuella organs nu gällande program/policys etc. som inryms i 

hållbarhetsstrategin föreslås utgå i samband med dess antagande. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, strategisk samhällsutveckling 

Martina Adenholm, strategisk samhällsutveckling 

Samtliga nämnder 

Samtliga bolagsstyrelser 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala funktionshinderrådet 
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§ 333 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 har skickats ut på remiss och synpunkter har kommit in under våren 

2021.  

 
Parallellt med detta har ett förslag på ny kommunal serviceplan för Ronneby 

kommun tagits fram i samverkan med Region Blekinge och övriga 

Blekingekommuner. Den kommunala serviceplanen innehåller också 

ställningstaganden som har bäring på landsbygdernas utveckling och har också 
skickats ut på remiss inom kommunkoncernen under våren 2021. Bedömningen var 

att det skulle vara lämpligt att föra upp dessa två strategiska dokument för politiskt 

beslut vid samma tillfälle.  
 

Synpunkter har nu inkommit och tagits i beaktande. I dokumentet Sammanställning 

av remissvar avseende landsbygdspolitiskt program redovisas inkomna synpunkter 

samt hur de har föranlett ändringar i programmet.  

Bedömning 

Många intressanta synpunkter har inkommit och har i vissa fall föranlett mindre 
förändringar i förslaget till landsbygdspolitiskt program. Efter justeringar förs nu 

det landsbygdspolitiska programmet upp till antagande.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att anta Landsbygdspoliskt program.  

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 anta Landsbygdspoliskt program. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 334 Dnr 2021-000349 009 

Kommunal serviceplan 

 

Sammanfattning  

Genom förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) fördelas 

medel till främst livsmedelshandlare och drivmedelstationer på landsbygderna. 
Enligt förordningen framgår att kommuner och företag kan få stöd till kommersiell 

service om kommunen har planerat sin service så att behovet av stöd kan bedömas.  

 
Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till kommersiell service i Ronneby 

kommun, samt att ange målen för servicearbetet i Ronneby kommun. Detta är 

viktigt för att kunna planera och bedöma prioriteringar samt aktivitetsinsatser på 

kommunal och lokal nivå.  
 

Ett förslag på ny kommunal serviceplan för Ronneby kommun tagits fram i 

samverkan med Region Blekinge och övriga Blekingekommuner. Den kommunala 
serviceplanen innehåller ställningstaganden som har bäring på landsbygdernas 

utveckling och har skickats ut på remiss till kommunala bolag och nämnder, samt 

Ronneby kommunbygderåd under våren 2021.  

 
Synpunkter har nu inkommit och tagits i beaktande. I dokumentet Sammanställning 

och analys av inkomna remissvar avseende förslaget till kommunal serviceplan 

2021 redovisas inkomna synpunkter.  

Bedömning 

Samtliga svarande instanser har ställt sig bakom förslaget till kommunal 
serviceplan. Ronneby kommunbygderåd har även inkommit med ett förslag om att 

prova rullande medborgarservice. Detta har diskuterats ytterligare inom kommunen 

och är nu infört under rubrik 6.2.1. Invånares behov av service.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att anta Kommunal serviceplan för Ronneby 
kommun 2021.  

Deltar i debatten 

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

(C) och Magnus Pettersson (S).  
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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 anta Kommunal serviceplan för Ronneby kommun 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 335 Dnr 2021-000431 312 

Remiss gällande SydostLeaders utvecklingsstrategi för 

2023 - 2027 

 

Sammanfattning  

SydostLeader har tagit fram ett förslag till ny utvecklingsstrategi för 

programperioden 2023-2027.  

I framtagandet har SydostLeader strävat efter att säkerställa en bred 

intressentbas och ett tydligt trepartnerskap. Samtidigt är ett syfte med 

strategin att vara övergripande och därmed även inspirera, skapa delaktighet 

och stimulera idékraft i det framtida och långsiktiga gemensamma 

utvecklingsarbetet.  

Ronneby kommun har varit i delaktiga i framtagandet av förslaget till ny 

utvecklingsstrategi genom medverkande i den kommunala referensgruppen. 

En representant från Ronneby kommun har också deltagit i ungdomsgruppen 

vid framtagandet av förslaget      

Bedömning 

Ronneby kommun ser positivt på förslaget till ny utvecklingsstrategi för 

SydostLeader för perioden 2023-2027.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att lämna bifogat remissyttrande avseende förslaget till ny 

utvecklingsstrategi för SydostLeader för programperioden 2023-2027.      

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 lämna bifogat 

remissyttrande avseende förslaget till ny utvecklingsstrategi för 

SydostLeader för programperioden 2023-2027. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 336 Dnr 2021-000477 020 

Partiell föräldraledighet (upphävande av 

kommunfullmäktiges beslut 2002-10-31 § 164) 

 

Sammanfattning  

2002-10-31 fattade kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer att en arbetstagare i Ronneby kommun som 

uppfyller kvalifikationsgränsen i enligt med föräldraledighetslagens § 9 ges 

rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av 

ett barn som fyllt tolv år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat 

sitt sjätte skolår. (KF § 164).  

Sedan 2002 har föräldraledighetslagen ändrats vid ett flertal tillfällen. § 9 

som hänvisas till ovan är upphörd via lag (2015:760). Enligt nuvarande 

föräldraledighetslagen gäller följande:  

Med förälder likställs följande personer 

1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern, 

2. förälders sambo, 

3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet, 

4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för 

stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande 

adoptivförälder), och 

5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett 

enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan 

som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder). 

Rätt till ledighet:  

* En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18 

månader. En arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i 

avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den 

tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan 

ledighet upphör dock när barnet har fyllt 8 år eller vid den senare tidpunkt då 

barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens makes 

eller sambos barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad som 

skulle ha gällt om adoptionen inte hade skett. (§ 5) 

En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel 

föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.  
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* Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en 

åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har 

föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, 

en fjärdedel respektive en åttondel. (§ 6) 

* En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en 

fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så 

men ännu inte har avslutat sitt första skolår. (§ 7) 

* En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon 

1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, 

2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10-31 §§ 

eller 31 e och 31 f §§ samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av 

bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken, eller 

3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 § 

samma balk, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 

3 § balken. 

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit 

sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till 

tillfällig föräldrapenning på grund av att 

1. barnet är yngre än 240 dagar, eller 

barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37 

kap. 3 § socialförsäkringsbalken. 

Bedömning 

Lagen har uppdaterarats vilket innebär att beslutet ovan inte längre 

överensstämmer med gällande lagstiftning. Med ovan som grund är förslaget 

att kommunfullmäktiges beslut upphör och Ronneby kommun följer gällande 

lagstiftning. 

Ärendet har varit uppe på personalutskottet (2021-04-19) som biföll förslag 

till beslut.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att besluta att: 

Kommunfullmäktigs beslut 2002-10-31, § 164 upphör. 

Deltar i debatten 

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

och Tommy Andersson (S).  
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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 kommunfullmäktiges beslut 2002-10-31, § 164 

upphör. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 337 Dnr 2021-000478 101 

Upphävande av beslut- Kommunfullmäktige 2007 § 91- 

Policy avseende kränkande särbehandling  

 

Sammanfattning  

Policy avseende kränkande särbehandling för Ronneby kommun är antagen 

av KF § 91/2007. Policyn tar sikte på AFS 1993:17 (Kränkande 

särbehandling i arbetslivet). Den 31 mars 2016 upphörde AFS 1993:17 och 

istället regleras kränkande särbehandling i AFS 2015:4 (Organisatorisk och 

social arbetsmiljö, OSA). 

AFS 2015:4 ställer krav på att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande 

särbehandling inte accepteras i verksamheten samt att det finns rutiner för 

hur kränkande särbehandling ska hanteras. 

Bedömning 

Arbetsmiljöföreskriften som policyn hänvisar till har upphört och en annan 

tillkommit. De kraven som OSA-föreskriften (AFS 1993:17) ställer har 

Ronneby kommun omhändertagit i ”Riktlinje avseende kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier”. Riktlinjen 

är fastställd av kommundirektör 2019-08-23 och gäller tom 2022-12-31.  

Med ovan som grund är förslaget att Policy avseende kränkande 

särbehandling för Ronneby kommun upphör.  

Ärendet har varit uppe på personalutskottet (2021-04-19) som biföll förslag 

till beslut. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att besluta att: 

Policy avseende kränkande särbehandling för Ronneby kommun upphör. 

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 policy avseende kränkande särbehandling för 

Ronneby kommun upphör. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 338 Dnr 2021-000457 001 

Fastställande av riskområden som särskilt bör beaktas 

under 2022 

 

Sammanfattning  

I tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll har 

kommunstyrelsen att i september varje år fastställa riskområden som särskilt 

bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner. Syftet med att 

kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden för nämnder och 

bolagsstyrelser att beakta och analysera är att ge styrning och input i arbetet 

med intern kontroll. Uppdraget till nämnder och bolagsstyrelser är att utifrån 

riskområden se över risker i sin verksamhet med utgångspunkterna 

sannolikhet och konsekvens. Nämnder och bolagsstyrelser är dock fria att 

analysera även andra riskområden som ska gälla just för den egna nämnden 

eller bolagsstyrelsen och ta med dessa i sina internkontrollplaner. 

 

Kommunövergripande riskområden beslutade inför 2021 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde i november 2021 att 

nedanriskområden särskilt ska beaktas av nämnder och bolagsstyrelser i 

arbetet med internkontrollplanerna. 

 

 Bemanning och kompetens 

 Ekonomi 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 IT-system 

 Processer och rutiner 

 Post- och dokumenthantering 

 Introduktion av ny personal 

 

 

Inför 2021 kompletterades de kommunkoncernövergripande 

riskområdena enligt 

följande: 

 

 Styrning - Med särskilt fokus på hur kända 

styrdokumenten är samt vilken roll de spelar i 

genomförande av verksamheten 

Vi
sm

a 
Ad

do
 ID

-n
um

m
er

 : 
f9

28
9d

9b
-9

7b
1-

46
e0

-a
3c

4-
46

14
7d

3c
76

2c



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

68(80) 
2021-08-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 Processer och rutiner- Med särskilt fokus på bisysslor, 

anmälan av och hantering av dessa 

 Processer och rutiner - Med särskilt fokus på hantering 

av anställning av närstående 

 

 

Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån gällande modell för 

riskanalys på samma sätt som för övriga risker. 

Bedömning 

De beslutade riskområdena är övergripande och kan med fördel användas 

över tid för systematik och spårbarhet i uppföljningen. Finner 

kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen att det är relevant 

med ett särskilt fokus inom något område kan detta läggas till vid den årliga 

revideringen. 

Förslag till riskområden med särskilt fokus 2022 

 Arbetsmiljö-med särskilt fokus på hemarbete och dess påverkan 

på medarbetaren 

 Processer och rutiner- med särskilt fokus på levererade tjänster 

vid en fortsatt pandemi eller annan omfattande krissituation. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att anta förslaget till gemensamma riskområden, med 

tillägg av specifika fokusområden, och ge nämnder och bolagsstyrelser att 

utifrån dessa riskområden analysera risker inom sin verksamhet. 

Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån gällande modell för 

riskanalys på samma sätt som för övriga risker. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget 

till gemensamma riskområden, med tillägg av specifika fokusområden, och 

ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån dessa riskområden analysera 

risker inom sin verksamhet. Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån 

gällande modell för riskanalys på samma sätt som för övriga risker. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 339 Dnr 2021-000463 003 

Reglemente för revisorer, Räddningstjänsten Östra 

Blekinge 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge översänder förslag till reglemente för 

förtroendevalda revisorer inom räddningsförbundet Östra Blekinge. 

 

Reglementet är fastställt av förbundsdirektionen och överlämnas för beslut i 

medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige.       

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 anta förslag till reglemente för förtroendevalda 

revisorer inom räddningsförbundet Östra Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 340 Dnr 2021-000278 015 

Förbundsordning och medlemsöverenskommelse för 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Under 2020 genomfördes en extern konsultutredning av Förbundets 

verksamhet och möjligheter att genomföra de besparingar som 

medlemskommunerna sedan tidigare beslutat att Förbundet ska genomföra. 

Utredningen genomfördes av företaget Prospero. Utredningen visade att 

Förbundet och medlemskommunerna går i otakt med varandra, bland annat 

genom medlemskommunernas olika budgetprocesser. Utredarna föreslår 

bland annat att regelbunden och strukturerad medlemdialog ska genomföras 

genom att Förbundets arbetsutskott bjuder in medlemskommunernas 

motsvarighet minst två gånger per år till dialogmöten. På våren ett möte som 

behandlar budgetförutsättningar och på hösten behandlas långsiktiga 

strategiska frågor.  

I förbundsordningen, som beslutas av respektive medlemskommun, regleras 

Förbundets ändamål och organisation. I överenskommelsen klargörs och 

preciseras Förbundets uppdrag och uppgifter så som de beskrivs i 

förbundsordningen. Direktionen ska sedan omsätta det i sin styrning av 

verksamheten.  

Överenskommelsen beslutas av Förbundets direktion samt, första gången 

ärendet beslutas, av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Därefter delegeras beslutet till respektive kommunstyrelse.  

I samband med årliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet kan denna 

överenskommelse kompletteras eller justeras för att tydliggöra uppdrag inför 

kommande år.       

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby föreslås besluta: 

Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa Förbundsordning 

att gälla från 2021-11- 01. 

Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att gälla från 21-11-01. 

Att ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis besluta 

om överenskommelsen.       
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Deltar i debatten 

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

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

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. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

Förbundsordning att gälla från 2021-11- 01. 

2. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att 

gälla från 21-11-01. 

3. ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis 

besluta om överenskommelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 341 Dnr 2021-000481 252 

Köp av Stora Årsjömåla 3:8 

 

Sammanfattning  

Fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 i Backaryd om 41 hektar har legat ute till 

försäljning. Försäljning har skett genom anbudsförfarande. Mark- och 

exploateringschefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen i juni genom ett 

informationsärende att lämna bud på fastigheten motsvarande genomförd 

värdering 2020-10-05 om sex miljoner. 

Bedömning 

Kommunen har under flera år visat intresse för fastigheten Stora Årsjömåla 

3:8 i Backaryd för att kunna utveckla vidare Backaryd och skapa attraktiva 

tomter. Fastigheten gränsar till sjön Årsjön. Något köp har inte kommit till 

stånd trots flera kontakter med markägarna. Fastigheten är 41 hektar stor och 

ligger i anslutning till Backaryds samhälle. Delar av fastigheten ligger inom 

LIS (område för landsbygdsutveckling). I juni lades fastigheten ut till 

försäljning genom fastighetsmäklarbolaget Areal med mäklare Gunnar 

Jönsson. Försäljning har skett genom anbudsförfarande. Mark- och 

exploateringschefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen i juni genom ett 

informationsärende att lämna bud på fastigheten motsvarande genomförd 

värdering 2020-10-05 om sex miljoner. Flera anbudsgivare fanns på 

fastigheten men säljarna valde att godkänna kommunen som köpare. Säljarna 

är medvetna om att beslut krävs av Kommunfullmäktige innan köp kan 

genomföras.  

Köpekontrakt och depositionsavtal finns upprättat.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt och 

genomföra köp av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för sex miljoner kronor. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via extern upplåning.  
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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 upprättat köpekontrakt och genomföra köp 

av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för sex miljoner kronor. Finansiering sker 

via extern upplåning.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 342 Dnr 2020-000362 192 

Besvarande av motion från Stefan Österhof (S) om en 

likvärdig skola för hela kommunen  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-05-20 § 73 

Utbildningsnämnden har yttrat sig avseende den motion om likvärdig skola 

för hela kommunen som inkommit från Stefan Österhof (S). Motionen 

behandlades i utbildningsnämnden i oktober 2020. I mars 2021 har KSAU 

behandlat yttrandet och återremitterat motionen till utbildningsnämnden med 

motiveringen:  

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

utbildningsnämnden med motiveringen att kommunstyrelsen önskar ett svar 

samt beslutsförslag kopplat till aktuell motionen. 

 

I motionen lyfts vikten av att skapa likvärdiga förutsättningar för skolorna i 

Ronneby kommun. Det är ett antal faktorer som belyses och som sedan 

ligger till grund för de slutsatser som presenteras. Bland annat hänvisas till 

vikten av en likvärdig skola som enligt skollagen skall finnas vart än den 

anordnas i landet. Den ekonomiska situation som Ronneby med flera 

kommuner befinner sig i lyfts också fram och motionären önskar se hur man 

kan organisera sig på andra sätt för att bättre använda de medel vi har att 

tillgå. I motionen lyfter man också fram att det är de mindre enheterna i våra 

ytterområden som främst utreds. Motionären skriver: ”När pengarna inte 

räcker till att göra allt så måste vi ändå göra något, men att skicka elever från 

byarna till centralorten har inte varit en framkomlig väg”.  

Vidare nämns kommunfullmäktiges utvecklingsplan för kommunen där 

motionären ställer ett antal frågor: ”Hur kan vi med den utvecklingsplanen 

som bas tillgodose de behov av lokaler, utrustning och behörig personal som 

finns nu och i framtiden. Hur kan vi gå vidare när tätorten är klar? Kan vi 

bygga om på befintliga platser? Behöver vi bygga nytt på någon plats? 

Bygga nytt i stället för att bygga om? Hur bussar vi bäst och minst?”  

I motionen framförs slutligen ett antal slutsatser:  

För att skapa framtidstro och en likvärdig skola i hela Ronneby behöver vi 

likt ”Framtidens skolor” utse en arbetsgrupp som får ta fram en bred 

politisk inriktning mot en likvärdig skola i hela kommunen. En sådan 
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arbetsgrupp bör ha en bred förankring så att ett val med förändrad 

styrkebalans inte riskerar att arbetet stannar av eller måste tas om igen.  

Arbetsgruppen ska i sitt arbete ta hänsyn till: 

- Bussåkning ska ske i så liten omfattning som möjligt för de yngre. 

- Behov av lämpliga lokaler ska tillgodoses.  

En god arbetsmiljö ska främjas för elever och personal. - 

Personalförsörjning ska underlättas. - Utvecklingsområdena i 

utvecklingsplanen ska beaktas. 

Bedömning 

Utbildningsförvaltningen instämmer i motionens iakttagelse att det är 

huvudmannens uppgift att se till att vi skapar likvärdighet i våra skolor. De 

stora utmaningar som föranletts av den stora ökningen av antalet elever i 

våra verksamheter har satt kommunen och utbildningsförvaltningen på stora 

prov de senaste åren. Dessa utmaningar har sedan lyfts fram i bland annat de 

budgetförslag som utbildningsnämnden tagit beslut om. I augusti 2020 har 

utbildningsnämnden också svarat på en revisionsrapport gällande behovet av 

förskoleplatser i kommunen. I det svaret konstaterar utbildningsnämnden att 

det är av stor vikt att vi arbetar strategiskt på både förvaltnings- och 

kommunnivå gällande lokaler. Att ta strategiska beslut, t ex gällande lokaler, 

i god tid är en avgörande faktor för att kunna skapa en hållbar och likvärdig 

skola. Det ligger inom utbildningsförvaltningens uppdrag att hela tiden 

arbeta med dessa frågor, d v s skapa likvärdighet genom att bland annat tillse 

att vi har lämpliga lokaler. Det arbetet är alltid aktuellt och pågående. Det 

som dock efterlyses i motionen är en politisk arbetsgrupp med en bred 

förankring som ska arbeta med de slutsatser som lyfts fram i motionen. 

Utbildningsförvaltningen anser dock inte att det är förvaltningen som ska 

eller kan utse en sådan grupp utan frågan om skapandet av en grupp med 

politiska representanter bör beslutas på politiskt nivå.  

 

Tidigare beslutsförslag till utbildningsnämnden var:  

Föreslås att utbildningsnämnden tar beslut om eventuellt skapande av 

politisk arbetsgrupp eller föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan. 

 

Utbildningsnämndens svar på motionen var:  

 

Utbildningsnämnden har inte några ekonomiska medel att omfördela/avsätta 

från utbildningsverksamheten för att starta en ny politisk arbetsgrupp varför 

Utbildningsnämnden beslutar att motionen hänskjuts vidare till KS med 

ovanstående information.  
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Utbildningsnämnden beslutar att till ärendet hörande underlag 

(tjänsteskrivelse, motion) närsluts detta protokoll som bilagor jämte 

ordförandens svar. 

 

Inför budget 2022 och även 2021 har beredningsutskottet arbetat 

tillsammans med funktioner ur utbildningsförvaltningen för att ta fram ett 

förslag till budget. Förslaget lyfts sedan för beslut i utbildningsnämnd. Som 

konstaterats är frågan om likvärdighet också en budgetfråga. 

Utbildningsnämnden har i sitt beslut ställt sig positiva till en arbetsgrupp. 

Det kan därmed vara rimligt att beredningsutskottet, som är involverade i 

framtagandet av ett förslag till budget, också får uppdraget att agera som 

arbetsgrupp för likvärdighet.      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig positiv till beslutet att starta en ny 

politisk arbetsgrupp och gruppens sammansättning bör vara 

beredningsutskottet.        

Utbildningsnämndens beslut 2021-05-20 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till beslutet att starta en ny politisk 

arbetsgrupp och gruppens sammansättning bör vara beredningsutskottet. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

utbildningsnämnden för svar på motionen.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

utbildningsnämnden för svar på motionen.  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden  
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§ 343 Dnr 2021-000004 101 

Delegationsbeslut 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Sammanställning av delegationsbeslut i ärenden avseende 

upphandling. 

2. Delegationsbeslut- remissyttrande över Växtplats Blekinge- regional 

utvecklingsstrategi. 

3. Delegationsbeslut- remissyttrande över SIS 21562, prEN 17687 

Public procurement – Integrity and accountability – Requirement 

and guidance. 

4. Delegationsbeslut- överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns 

beslut om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust och 

skärgård. 

5. Delegationsbeslut- överklagan av dom i mål nr. 5488-20. 

6. Delegationsbeslut- överklagan av dom i mål nr. 5500-20. 

7. Delegationsbeslut- remissyttrande över förslag till principer för att 

utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 344 Dnr 2021-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 345 Dnr 2021-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Blekinge Trafiken, Trafikförändringar på linje 250 till hösten 

 

2. Bräkneåns vattenråd, Medlemsinformation 

 
3. Bernd Stymer, Vindkraftverk 

 

4. Marianne Lundqvist, Anläggande av paddelbanor i Brunnsparken 
 

5. Region Blekinge, Nyhetsbrev juni 2021 

 
6. Revisionen, Granskning av uppföljning av kvalitet och ekonomi vid externa 

placeringar av barn, unga och vuxna 

 

7. SKR, Förbundsavgift år 2022 till SKR 
 

8. SKR, Sammanträdesplan 2022 för SKR 

 
9. Sydostleader, Handlingar till Sydostleaders årsstämma 2021 

 

10. TFK AndersKarlsson, Beslut om bibliotek och fritidsgårdar 

 

Protokoll 

1. Cura Individutveckling 20210528 

2. Miljö och byggnadsnämnden 20210616 

3. Utbildningsnämnden 20210622 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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Sofie Ceder, folkhälsosamordnare § 332 
Martina Adenholm, miljöutvecklare § 332 
Daniel Granello, landsbyggdsutvecklare §§ 333-335 
Cecilia Westlund, personalchef §§ 336-337 
Anna-Karin Sonesson, kanslichef § 340 
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§ 310 Dnr 2021-000001 101 


Val av justerare 


 


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 


ordförande justera dagens protokoll. 


________________ 
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§ 311 Dnr 2021-000395 266 


Fastställande av skogsstrategi 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 108 


Ronneby kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en 


hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas 


miljövärden och, om möjligt, ännu större hänsyn till sociala värden. 


Skogsbruket ska ske på ett sådant sätt att man inte äventyrar de framtida 


möjligheterna till en god ekonomisk avkastning från virkesproduktionen 


eller till en god miljö för kommuninnevånarna. Vår nuvarande strategi togs 


fram 2013 och har därför nu reviderats. Gulmarkerat text har helt eller delvis 


skrivits om efter de förhållanden som är idag 2021. Skogsstrategi bygger på 


Ronneby kommuns Skogsbruksplan som årligen uppdateras.      


Förslag till beslut 


Teknik, -Fritid och Kulturförvaltar beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 


arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 


att antaga den reviderade skogsstrategin och fastställa den.      


Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18 


Teknik-fritid-och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 


Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C).  


Yrkanden 


Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till teknik-fritid- 


och kulturnämndens förslag.   


 


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik- fritid-och 


kulturnämndens förslag med tillägget att kommunfullmäktige ger teknik-


fritid- och kulturnämnden tillsammans med mark- och exploateringsenheten 


i uppdrag att utreda och presentera ett förslag på hur och vart beslut om 


reservat inom kommunen ska fattas.  
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Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 


yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att: 


1. Anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den. 


2. Ge teknik-fritid- och kulturnämnden tillsammans med mark- och 


exploateringsenheten i uppdrag att utreda och presentera ett förslag 


på hur och vart beslut om reservat inom kommunen ska fattas. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 312 Dnr 2021-000397 000 


Information LONA 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 110 


Tekniska förvaltningen har inom ramen för vårt målarbete (Agenda 2030) 


valt att tillsammans med Länsstyrelsen och andra intressenter såsom 


biodlarföreningar, ornitologer mm starta ett LONA-projekt ”Biologisk 


mångfald och pollination”. LONA-medel har sökts och beviljats för 2021-


2023.   


Bedömning 


Teknik, -Fritid och Kulturförvaltningen informeras att arbete som startade 


2020 nu övergår i en mer omfattande fas med fler intressenter. I starten var 


det endast Parkenheten som arbetade med detta.      


Förslag till beslut 


Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen föreslås godkänna denna 


avrapportering inom målarbetet och föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott 


att föreslå Kommunstyrelsen att göra likaledes.      


Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18 


Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner avrapporteringen samt föreslår 


kommunstyrelsen att göra detsamma. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) och 


Magnus Pettersson (S).  


Propositionsordning 


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


till beslut och det är teknik-fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 


proposition på teknik-fritid- och kulturnämndens förslag och finner att 


arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 


avrapporteringen.  


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 313 Dnr 2021-000396 049 


Budgetjustering nya förskolor 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 105 


För att tilldelade medel ska komma rätt verksamhet tillhanda önskas härmed 


budgetjustering för kostnader rörande transport, personal och matvagnar för 


förskolor och skolor.      


Bedömning 


Kommunfullmäktige har beslutat tilldela Utbildningsförvaltningen medel för 


kostnader gällande mattransporter och matvagnar. Enligt överenskommen 


grändsdagningslista mellan förvaltningarna ska dessa kostnader belasta 


Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Nu önskas en budgetjustering 


mellan Utbildningsförvaltningen och Teknik-, fritid- och 


kulturförvaltningen, enligt tabellen nedan. Förslaget inkluderar även 


mattransporter till Rävens förskola.   


Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen vill även föra tillbaka medel för 


kökshjälp till Utbildningsförvaltningen då flera avdelningar stängts på 


Påtorps fsk. Kostenheten inte har inte längre någon personal på plats utan 


Utbildningsförvaltningen sköter själva beställning och servering på 


kvarvarande avdelning. 
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Förslag till beslut 


Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 


att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att flytta 


driftmedel med 173 000 kr och investeringsmedel 300 000 kr från 


Utbildningsförvaltningen till Teknik- fritid- och kulturförvaltningen enligt 


tabell ovan.      


Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18 


Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att flytta driftmedel med 173 000 kr och 


investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till Teknik- 


fritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan. 


Propositionsordning 


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


till beslut och det är teknik-fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 


proposition på teknik-fritid- och kulturnämndens förslag och finner att 


arbetsutskottet bifaller detsamma.      


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att flytta driftmedel med 173 000 kr och 


investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till Teknik- 


fritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


12(80) 
2021-08-16  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 314 Dnr 2021-000165 055 


Fastställande av upphandlingsdokument avs 


Upphandling av Målningsarbeten 


 


Sammanfattning  


Upphandlingen avser bl a Ronneby kommuns behov av Målningsarbeten. 


Tidigare annonserad upphandling har avbrutits då den överprövades och ny 


upphandling kommer att annonseras. 


Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 2021-10-01 – 2024-09-30 med 


möjlighet till option på 12 månader. 


Omfattningen för kommunen beräknas till ca 2 000 000 kronor per år.   


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 


upphandlingsdokumenten avs upphandling av målningsarbeten. 


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 upphandlingsdokumenten avs 


upphandling av målningsarbeten. 


________________ 


Exp: 


Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 315 Dnr 2020-000622 055 


Fastställande av upphandlingsdokument avs 


Fordonsskötsel 


 


Sammanfattning  


Kommunfullmäktige beslutade 2020-09-24 § 213, att ge 


Kommunledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda 


verksamheter upphandla hantering och skötseln av vård- och 


omsorgsförvaltningens samt socialförvaltningens fordon med inriktningen att 


arbetsintegrerat socialt företag ska utföra tjänsten. 


 


Två gånger har upphandlingen annonserats, 2020-11-30 och 2021-04-12. 


Inga anbud har inkommit. Det har efterfrågats garanterade volymer men det 


har inte kunnat uppges.  


Inför kommande ny annonsering av upphandlingen kan antingen garanterade 


volymer ges alternativt att ändring av krav i upphandlingen ändras till att 


endast omfatta krav på att mottaga praktikanter. 


Bedömning 


Inför ny annonsering bör krav om ett arbetsintegrerat socialt företag som ska 


utföra tjänsten, Socialt företag, utgå.    


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att krav på arbetsintegrerat 


socialt företag utgår. 


Deltar i debatten 


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


(C), Peter Bowin (V) 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 beslutar att krav på arbetsintegrerat socialt 


företag utgår. 


________________ 


Exp: 


Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 316 Dnr 2021-000423 001 


Överlämnande av allmänna handlingar, miljö- och 


byggnadsnämnden, 
planverksamheten/kommunstyrelsen 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 170 


Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-04 § 46 att överföra ansvaret för 


utarbetande av detaljplaner från miljö- och byggnadsnämnden till 


kommunstyrelsen. Vården av de allmänna handlingar som härrörs till samma 


verksamhet bör därför övertas av kommunstyrelsen. Enligt arkivlagen § 15 


krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska 


kunna avhända sig allmänna handlingar.      


Förslag till beslut 


Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående 


ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete 


överlämnas till kommunstyrelsen.      


Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 


Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående 


ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete 


överlämnas till kommunstyrelsen. 


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson konstaterar att det föreligger ett förslag till 


beslut och det är miljö- och byggnadsnämndens. Ordförande ställer 


proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 


arbetsutskottet bifaller detsamma.    
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Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående 


ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete 


överlämnas till kommunstyrelsen. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 317 Dnr 2021-000424 000 


Ändring av miljö- och byggnadsnämndens 


tjänstegarantier 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 171 


Kommunfullmäktige har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram 


förslag på tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde. 


I april 2019 beslutade miljö- och byggnadsnämnden (MBN § 103/2019) om 


tjänstegarantier för miljö- och byggnadsnämnden/miljö- och 


byggnadsförvaltningen. Nämndens beslut presenterades i kommunstyrelsens 


arbetsutskott den 21/10-2019. Genom § 411/2019 beslutade 


kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera miljö- och 


byggnadsnämndens förslag till tjänstegarantier med motiveringen att det i 


ärendet kompletteras/tydliggörs vilka konkreta konsekvenser som uppstår i 


de fall tjänstegarantierna inte uppfylls. 


I juni 2020 lyfte miljö- och byggnadsförvaltningen ett nytt förslag om 


tjänstegarantier till miljö- och byggnadsnämnden. Skillnaden från det första 


förslaget på tjänstegarantier var att tjänstegarantin för avlopp hade bearbetats 


och bedömdes vara mer relevant för sökanden och att 2 olika alternativ om 


konsekvenser fanns med. Genom beslut § 159/2020 antog miljö- och 


byggnadsnämnden det nya förslaget om tjänstegarantier. Beslutet om 


tjänstegarantier presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10/8-


2020. Genom beslut § 282/2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 


att återremittera ärendet på nytt till miljö- och byggnadsnämnden med 


hänvisning till att man förordade det alternativ som benämnts alternativ 2. 


I september 2020 tog miljö- och byggnadsnämnden ett nytt beslut om 


tjänstegarantier (MBN § 236/2020). Beslutet innehöll det gamla förslaget på 


tjänstegaranti för avlopp från 2019 och inte det nya, bearbetade förslaget 


som förvaltningen presenterade i juni 2020. Varken nämndens beslut eller 


kommunfullmäktiges beslut (KF § 290/2020) har nått personal på miljö- och 


hälsoskyddsenheten som skulle arbeta med implementering av 


tjänstegarantier. Diskrepansen i beslutade tjänstegarantier har då först 


upptäckts i februari 2021 av personal som arbetar med enskilda avlopp. 


Personalen på miljö- och hälsoskyddsenheten som berördes av 


kommunfullmäktiges beslut (daterat 2020-11-26) om tjänstegarantier hade 


2021-02-09 informerats om det via epost och interna möten.       
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Förslag till beslut 


Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 


föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godta följande 


ändringar av miljö- och byggnadsnämndens tjänstegarantier: 


- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 


290/2020)  


”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 


anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 


bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 


diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 


med följande tjänstegaranti: 


Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 


den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 


arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 


byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 


byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 


arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 


Miljö- och byggnadsnämnden föreslås också att föreslå kommunstyrelsens 


arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 


godkänna följande tillägg: 


Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 


kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 


bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 


MBN beslutar att tjänstegarantierna inte gäller under semesterperioden dvs. 


mellan den 1 juni och den 31 augusti.      


Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 


Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 


föreslå kommunfullmäktige att godta följande ändringar av miljö- och 


byggnadsnämndens tjänstegarantier: 


- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 


290/2020)  


”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 


anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 


bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 


diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 


med följande tjänstegaranti: 


Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 


den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 
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arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 


byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 


byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 


arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 


Miljö- och byggnadsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att föreslå 


kommunfullmäktige att godkänna följande tillägg: 


Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 


kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 


bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 


Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1 


juni och den 31 augusti. 


Propositionsordning 


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


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


proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 


arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 


1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att godta följande ändringar av miljö- och 


byggnadsnämndens tjänstegarantier: 


- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 


290/2020)  


”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 


anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 


bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 


diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 


med följande tjänstegaranti: 


Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 


den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 


arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 


byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 


byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 


arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 


 


2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige att godkänna följande tillägg: 


Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 


kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 


bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 


Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1 


juni och den 31 augusti. 


 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 318 Dnr 2021-000425 003 


Hantering av krisledningsnämndens beslut om 


avgiftsbefrielse från taxor och avgifter  


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 174 


Krisledningsnämnden fattade beslut 2020-12-11 § 41 om att inte ta ut några 


avgifter eller taxor för livsmedelstillsyn, alkoholtillstånd, tobakstillsyn, 


utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader som berör socialnämnden 


och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun för 2021. Därefter har 


fråga uppkommit om krisledningsnämnden varit behörigt beslutsorgan att 


fatta ifrågavarande beslut. Miljö- och byggnadsnämnden gav vid 


nämndsammanträde den 19 maj 2021 förvaltningen i uppdrag att utreda om 


krisledningsnämndens beslut är tillräckligt eller om det krävs att ett ärende 


initieras för att säkerställa avgiftsfrihet enligt krisledningsnämndens beslut. 


 


Förvaltningen gör bedömningen att krisledningsnämndens beslut sannolikt 


inte är lagligen grundat och att ett ärende därför bör initieras i syfte att 


kommunfullmäktige slutligen beslutar i ärendet. För att komma till rätta med 


den osäkerhet som vidlåder krisledningsnämndens beslut såvitt avser miljö- 


och byggnadsnämndens verksamhet och i syfte att krisledningsnämndens 


beslut så långt möjligt ska få genomslagskraft anser miljö- och 


byggnadsnämnden att kommunfullmäktige så långt juridiskt möjligt ska fatta 


ett med krisledningsnämnden likalydande beslut.  


 


Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att beslut fattas om att för 2021 inte ta 


ut några avgifter eller taxor för tillsynsåtgärder inom miljö- och 


byggnadsnämndens verksamhetsområde med undantag för obligatoriska 


avgifter för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen och lagen om foder och 


animaliska biprodukter.  


 


I syfte att krisledningsnämndens beslut så långt möjligt får genomslagskraft 


anser miljö- och byggnadsnämnden att kommunfullmäktiga bör fatta beslut 


som äger tillämpning från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 


2021. Det finns i 2 kap. 4 § kommunallagen ett förbud mot att besluta med 


tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Förevarande beslut är 


emellertid inte till nackdel för medlem och hindrar därför inte att beslutet 


gäller från och med den 1 januari 2021.       
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Bedömning 


Har rätt beslutsorgan fattat beslutet - bör nytt beslut fattas? 


Beslut om taxor, avgifter eller motsvarande pålagor bedöms generellt vara av 


sådan principiell beskaffenhet att endast kommunfullmäktige äger rätt att 


besluta (se 5 kap. 1 § kommunallagen, främst punkterna 1 och 2). Det 


ankommer på vederbörande nämnd att på grundval av vad 


kommunfullmäktige beslutat fastställa avgiften. I sammanhanget kan det 


förekomma att kommunfullmäktige beslutat att nämnden under vissa givna 


förhållanden äger rätt att sätta ned avgiften eller i övrigt justera avgiften. Inte 


sällan uttrycks det på sätt att nämnden i det enskilda fallet äger rätt att beakta 


vissa förhållanden. Det förekommer också att detta uttrycks i än mer 


allmänna ordalag som då kan uppfattas som en generell rätt för nämnden 


besluta om nedsättning eller justering av avgifterna.  


I taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, strålskyddslagen, lag om 


tobak och liknande produkter m.fl. lagstiftningar som antogs av 


kommunfullmäktige genom beslut 2020-11-26 § 291 återfinns bestämmelser 


om nedsättning av taxa. Enligt 4 § får beslut om avgift eller om nedsättning 


eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och byggnadsnämnden som 


också är ansvarig för handläggningen av den ansökan, den anmälan eller den 


tillsyn som medför avgiftsskyldighet. Vidare framgår enligt 24 a § att 


avgiften får sättas ned eller efterskänkas i det enskilda fallet om det finns 


särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 


tillsynsbehovet, nedlagd tid och övriga omständigheter.   


Även om bestämmelserna i taxan för nedsättning av avgifter skiljer sig åt 


något så ger de uttryck för att vara avsedda att läggas till grund för 


tillämpning i enskilda fall. Om bestämmelserna i taxan trots allt skulle ges 


innebörden att nämnden haft en mer generell rätt att besluta om nedsättning 


av avgifter måste även följande beaktas. Vad som anges i taxan om 


nämndens rätt att sätta ned avgifter har självständig rättslig betydelse endast 


så länge som bestämmelserna inte går utöver vad som följer av 5 kap. 1 § 


kommunallagen.  


I avsaknad av kommunfullmäktige angivna ramar och riktlinjer för den 


nedsättning av avgifter som krisledningsnämnden beslutade om och med 


anledning av att avgifterna torde utgöra en fråga av inte obetydlig principiell 


och ekonomisk betydelse  finns det anledning att ifrågasätta giltigheten av 


krisledningsnämndens beslut (jfr. RÅ 1994:72). För att säkerställa 


avgiftsfrihet enligt krisledningsnämndens beslut bör istället 


kommunfullmäktige fatta motsvarande beslut med tillbakaverkande kraft.  


I sammanhanget bör också nämnas att det kan ifrågasättas om de beslut om 


nedsättning av avgifter som miljö- och byggnadsnämnden fattat med 


anledning av krisledningsnämndens beslut utgör s.k. gynnande beslut enligt 
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37 § förvaltningslagen. Gynnande beslut får som huvudregel inte ändras till 


nackdel för den enskilde av den instans som meddelat beslutet. Enligt bl.a. 


lagkommentaren till bestämmelsen rör det sig trots nedsättningen inte om 


gynnande beslut eftersom det i grund och botten rör sig om ett betungande 


beslut. Ett betungande beslut kan, och bör nog, ändras till nackdel för den 


enskilde om det framkommer att det fattats utan laglig grund. Även det 


sagda motiverar att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.  


Avgifter för livsmedelskontroll  


Beträffande avgifter för livsmedelskontroll så regleras dessa av EU:s 


kontrollförordning (2017/625). I kontrollförordningen används två begrepp, 


offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, för att beskriva den 


myndighetsutövning som utförs. Den offentliga kontrollen avser den 


verksamhet som utförs för att verifiera att aktörerna efterlever 


kontrollförordningen. Med annan offentlig verksamhet avses annan offentlig 


verksamhet än offentlig kontroll och som utförs av kontrollmyndigheterna.  


Av artiklarna 79 och 82 i kontrollförordningen framgår att 


kontrollmyndigheten ska ta ut avgifter för offentlig kontroll. 


Kontrollförordningen medger vissa begränsade avgiftsreduktioner i 


artiklarna 79.3 och 79.4. Nämnda artiklar lämnar dock inget utrymme för att 


beakta skäl som kan relateras till pandemin och kan således inte läggas till 


grund för avgiftsreduktion. 


Det föreligger enligt kontrollförordningen inte någon skyldighet att ta ut 


avgifter för annan offentlig verksamhet. Exempelvis bör vissa 


registreringsavgifter och avgifter för utfärdande av vissa handelsdokument 


kunna avgiftsbefrias enligt kontrollförordningen. Däremot framgår av artikel 


80 att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får ta ut andra avgifter 


eller pålagor för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet än vad 


som framgår av artikel 79. 


Enligt 4 § förordning 2021:176 om avgifter för offentlig kontroll av 


livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska en behörig myndighets och en 


kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 


verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 § täckas av 


avgifter. Av bestämmelsen följer alltså en skyldighet att ta ut avgifter såväl 


för offentlig kontroll som för annan offentlig verksamhet. Enligt 6 § 


fastställs avgiften av den kommunala nämnd som utför kontrollen på 


grundval av taxa som kommunfullmäktige bestämmer.  


Det bör dock noteras att ovan nämnda förordning trädde i kraft den 1 april 


2021. Dessförinnan gällde istället förordning 2006:666 om avgifter för 


offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksavgifter. Enligt 


sistnämnda förordning, vilken alltså upphävdes den 1 april 2021, gällde 


istället enligt dess 3 § att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig 
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kontroll av livsmedel skulle täckas av en årlig avgift. Enligt 6 § i den äldre 


förordningen fastställs avgiften av den kommunala nämnd som utför 


kontrollen på grundval av taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 


¨ 


Av övergångsbestämmelserna till förordning 2021:176 framgår emellertid av 


punkten 4 att bestämmelserna om årlig avgift i den upphävda förordningen 


får tillämpas till utgången av 2023. Den årliga avgiften får då även omfatta 


kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med 


kontrollen.  


Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunfullmäktige inte äger rätt 


att besluta om generell avgiftsbefrielse för livsmedelskontrollen då det är 


obligatoriskt att ta ut avgifter för offentlig kontroll. Däremot äger 


kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsbefrielse för avgifter och 


pålagor som inte hänför sig till offentlig kontroll, d.v.s. annan offentlig 


verksamhet.  


Avgifter för foder och animaliska biprodukter  


I likhet med vad som gäller för de avgifter som utgår för livsmedelskontroll 


så regleras även avgifterna för kontrollen av foder och animaliska 


biprodukter av EU:s kontrollförordning (2017/625). Distinktionen mellan 


offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet gäller alltså även i detta 


sammanhang.  


Enligt 3 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 


och animaliska biprodukter som upphör att gälla den 1 januari 2022 stadgas 


att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll ska täckas av en 


årlig avgift. Enligt 3 § i förordningen som träder i kraft den 1 januari 2022 


gäller istället, på motsvarande sätt som för livsmedelskontrollen, att det även 


är obligatoriskt att ta ut avgift för annan offentlig verksamhet. Vidare 


framgår av punkten 2 i övergångsbestämmelserna att äldre föreskrifter om 


årlig avgift i 3 § gäller till utgången av 2023 för offentlig kontroll enligt 13 


och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för 


verksamheter som inte dessförinnan övergått till efterhandsdebitering enligt 


förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 


vissa jordbruksprodukter.  


Av det ovan sagda följer att kommunfullmäktige äger rätt att besluta om att 


inte ta ut avgifter för annan offentlig verksamhet.  


Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn  


För verksamheter som omfattas av tillsyn enligt miljöbalken finns det inte 


något uttryckligt krav på att avgifter ska tas ut.  Enligt 27 kap. 1 § 


miljöbalken får en kommun ta ut avgifter bl.a. för prövning och tillsyn enligt 


miljöbalken. En avgiftsbefrielse står visserligen i strid mot den i miljöbalken 
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centrala principen om att förorenaren betalar (polluter pays principle), men 


det finns inte något uttryckligt hinder mot att kommunfullmäktige beslutar 


att avgiftsbefria tillsynen enligt miljöbalken. Således äger 


kommunfullmäktige rätt att beslut om avgiftsfrihet.  


Avgifter för tobakstillsyn  


Enligt 8 kap. 2 § lag (2018) om tobak och liknande produkter får en kommun 


ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning 


enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning 


enligt 5 kap. 15 §. Således äger kommunfullmäktige rätt att beslut om 


avgiftsfrihet.  


Strålskyddslagen 


Med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslag (2018:396) och 8 kap. 14 § 


strålskyddsförordning (2018:506) får en kommun meddela föreskrifter om 


avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Eftersom det 


inte är obligatoriskt för kommunen att besluta om avgifter äger 


kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsfrihet.   


Handel med vissa receptfria läkemedel  


Enligt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får en 


kommun för sin kontroll enligt lagen ta ut en avgift av den som bedriver 


detaljhandel. Eftersom det inte är obligatoriskt för kommunen att besluta om 


avgifter äger kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsfrihet.      


Förslag till beslut 


Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 


föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  


att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 inte 


ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som berör miljö- och 


byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn enligt miljöbalk 


(1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 


strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 


läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av ovanstående 


författningar eller med anledning av EU-förordningar inom författningarnas 


tillämpningsområden och  


att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej heller ta 


ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om foder och 


animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte bestämmelser 


meddelade med stöd av nämnda författningar eller med anledning av EU-


förordningar inom författningarnas tillämpningsområden samt 


att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 


avgifter.       
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 


Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 


föreslå kommunfullmäktige att besluta:  


att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 inte 


ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som berör miljö- och 


byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn enligt miljöbalk 


(1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 


strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 


läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av ovanstående 


författningar eller med anledning av EU-förordningar inom författningarnas 


tillämpningsområden och  


att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej heller ta 


ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om foder och 


animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte bestämmelser 


meddelade med stöd av nämnda författningar eller med anledning av EU-


förordningar inom författningarnas tillämpningsområden samt 


att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 


avgifter. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar Tommy Andersson (S). 


Propositionsordning 


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


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


proposition på miljö- och byggnadsnämndens förslag och finner att 


arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 


kommunfullmäktige: 


1. att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 


2021 inte ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som 


berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn 


enligt miljöbalk (1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande 


produkter, strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med 


vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av 


ovanstående författningar eller med anledning av EU-förordningar 


inom författningarnas tillämpningsområden och  


2. att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej 


heller ta ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om 


foder och animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte 


bestämmelser meddelade med stöd av nämnda författningar eller med 


anledning av EU-förordningar inom författningarnas 


tillämpningsområden samt 


3. att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för 


oförutsedda avgifter. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 319 Dnr 2021-000417 800 


Saxemara båtvarv 


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-06-15 § 136 


Protokollsutdrag från kulturutskottet 2021-06-01 


Ur protokoll för kulturutskottet 2021-02-02 § 4: 


”Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om Saxemara båtvarv. 


Blekinge museum har aviserat svårigheter att fortsatt finansiera Saxemara 


båtvarv. Brev har inkommit där man redogör för situationen där sista 


alternativet var försäljning. Förvaltningen inväntar besked i frågan. 


Båtvarvet finansieras idag av Ronneby kommun och Blekinge museum. Det 


finns inget beslut i Blekinge museum om att sälja Saxemara båtvarv, 


däremot har man fått i uppdrag att utreda en eventuell framtida försäljning.” 


 


Styrelsen för Blekinge museum ställer via museichefen tre frågor till 


Ronneby kommun: 


1) Är Ronneby kommun intresserad av att höja sitt bidrag på Saxemara 


båtvarv så att Blekinge museum kan klara av de framtida kostnaderna?  


2) Skulle Ronneby kommun vara intresserad av att köpa Saxemara båtvarv 


om frågan ställdes?  


3) Ser Ronneby kommun några andra lösningar för att behålla varvet inom 


nuvarande samarbetsram (Blekinge museum - Ronneby kommun)? 


Idag betalar Ronneby kommun 400 tkr till Blekinge museum varav 100 tkr 


är till Saxemara båtvarv. 


 


Kulturutskottet för en diskussion om frågan.      
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Kulturutskottets beslut 2021-06-01 


Kulturutskottet yttrar följande till teknik-fritid- och kulturnämnden:  


Utifrån dagens och tidigare diskussioner i kulturutskottet betonar 


kulturutskottet vikten av Saxemara båtvarv som en del i en helhet kopplad 


till frågan om ett museum i Ronneby, liksom frågan om föremålsmagasin är 


det, och därför föreslår kulturutskottet att frågan om Saxemara båtvarv och 


dess finansiering hanteras tillsammans med muséeprojektet och att en 


ansvarig chef utses. 


Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-06-15 


Teknik-fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kulturutskottets yttrande 


och hänskjuter frågan till kommunstyrelsen för vidare hantering. 


Deltar i debatten 


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


Nicolas Westrup (SD), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S).  


Yrkanden 


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet till ett 


kommande sammanträde bjuder in Blekinge Museum för en dialog i ärendet 


innan något beslut tas.       


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till ett kommande möte bjuda in 


Blekinge Museum för en presentation och dialog av ärendet innan något 


beslut tas.  


________________ 


Exp: 


Teknik-fritid- och kulturnämnden 


Anders Karlsson, förvaltningschef teknik-fritid och kulturförvaltningen 


Niclas Martinsson, verksamhetschef teknik-fritid- och kulturförvaltningen  


Blekinge Museum  
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§ 320 Dnr 2021-000414 253 


Göljahult 1:33 - Ansökan om köp av mark 


 


Sammanfattning  


En fastighetsägare i Boasjöbäck har framställt önskemål om att få förvärva 


kommunens fastighet Göljahult 1:33, vid Boasjön längs väg 657. Då 


kommunen köpt in marken för bad- och fritidsändamål under 1960-talet 


anses kommunens ägande av fastigheten vara av långsiktig karaktär och 


försäljning föreslås nekas.    


Bedömning 


En fastighetsägare i Boasjöbäck har framställt önskemål om att få förvärva 


kommunens fastighet Göljahult 1:33. Den aktuella fastigheten ligger vid 


Boasjön invid riksväg 657 mellan Backaryd och Eringsboda, se 


Översiktskarta. Sökande äger intilliggande skogsbruksfastighet. Anledningen 


till önskan om köp grundar sig i viljan att nyttja området för 


reakreationsändamål samt sköta området genom slyröjning, anläggande av 


mindre badplats, sittbänkar mm.  


 


Kommunen köpte fastigheten, som omfattar totalt ca 12 (ca 5 hektar 


landområde och 7 ha vattenområde), under 1960-talet för bad- och 


fritidsändamål. Platsen användes på den tiden flitigt av såväl boende som 


besökare och syftet med köpet var att trygga allmänhetens tillgången till bad- 


och rekreationsmöjligheter. Idag finns ingen anlagd badplats på fastigheten. 


 


Göljahult 1:33 föreslås bibehållas i kommunal ägo då kommunens 


markägande är starkt begränsat i de norra kommundelarna. Ur strategisk 


synpunkt är fastigheten och dessa ursprungliga ändamål av långsiktig 


karaktär och bör behållas i markreserven.  Sökandes önskan om att 


iordningställa platsen för att tillgängliggöra den kan lösas genom avtal. 


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 


att neka försäljning av Göljahult 1:33. 
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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 neka 


försäljning av Göljahult 1:33. 


________________ 


Exp: 


Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten  
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§ 321 Dnr 2021-000258 253 


Kuggeboda 4:47 - Förfrågan om köp 


 


Sammanfattning  


En fastighetsägare i Kuggeboda har inkommit med ansökan om att få köpa 


del av Kuggeboda 4:47 (skifte 1). Sökandes mark gränsar till aktuell 


fastighet på båda sidor och en försäljning av marken skapar en mer 


sammanhållen jordbruksfastighet.  


Bedömning 


En fastighetsägare i Kuggeboda har inkommit med ansökan om att få köpa 


del av Kuggeboda 4:47 (skifte 1). Sökandes mark gränsar till aktuell 


fastighet på båda sidor. Markområdet är strax över ett halvt hektar stort och 


utgör ingen egen enhet för bedrivande av jordbruk.  Området är utarrenderat 


och används för närvarande för vallodling. Samma arrendator nyttjar även 


marken intill på båda sidor.  


Försäljning genom fastighetsreglering av skifte 1 av Kuggeboda 4:47 till 


sökandens fastighet bidrar till en mer sammanhållen och rationell 


jordbruksfastighet. Kommunen har inget intresse av att äga en så liten 


markbit som ligger insprängd i en större enhet.  


Priset för 5140 kvm är satt till 60 000 kronor och motsvarar ett värde per 


hektar på knappt 120 000 kr. Hektarvärdet är framräknat genom jämförelse 


med taxeringsvärde uppräknat till marknadsvärde för aktuell mark och 


intilliggande mark, vilket uppgår till knappt 100 000 kr per hektar. Enligt 


Ludvig & Co:s (fd LRF Konsult) Åkermarksprisrapport för 2020 ligger 


värdet för åkermark i regionen på runt 155 000 per hektar. Bedömning är 


gjord att värdet för aktuell markbit hamnar mellan det uppräknade 


taxeringsvärdet och statistiken från Ludvig & Co, dvs på ca 120 000 per 


hektar. För skifte 1 om 5140 kvm är priset satt till 60 000 kr.  Sökanden står 


för förrättningskostnaden i samband med lantmäteriförrättningen. 


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 


att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering av del av Kuggeboda 


4:47 till Kuggeboda 16:26.   
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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 att godkänna 


överenskommelse om fastighetsreglering av del av Kuggeboda 4:47 till 


Kuggeboda 16:26. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


34(80) 
2021-08-16  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 322 Dnr 2021-000441 251 


Informationsärende Drivmedelstation Johannishus 


 


Sammanfattning  


Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten, ger information om 


drivmedelsstationen i Johannishus.       


Deltar i debatten 


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


(C), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD).  


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  


________________ 


Exp: 


Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten  
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§ 323 Dnr 2021-000074 214 


Informationsärende, Detaljplan för del av Hjortsberga 


4:73, Ronneby kommun (MBN 2019/272) 


 


Sammanfattning  


Karla Henzel, planarkitekt, ger information om detaljplan för del av 


Hjortsberga 4:73, Ronneby kommun.      


Deltar i debatten 


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


(C), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och 


Nicolas Westrup (SD).  


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 


________________ 


Exp: 


Karla Henzel, planarkitekt  
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§ 324 Dnr 2021-000426 214 


Saxemara 15:1 - Förslag om detaljplaneläggning av 


kulturmiljön vid Saxemara båtvarv 


 


Sammanfattning  


Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en skrivelse från Ronneby Musei 


och Hembygdsförening gällande detaljplaneläggning av kulturmiljön vid 


Saxemara båtvarv. Frågan görs angelägen av Blekinge museums eventuella 


försäljning av båtvarvet. Saxemara båtvarv är en känd kulturmiljö och 


besöksmål med en pågående varvsverksamhet där både historia och framtida 


utveckling av verksamheten behöver beaktas. Miljö- och byggnadsnämnden 


beslutade 2021-03-24 § 96 att återremittera ärendet för att möjliggöra en 


dialog med Blekinge museum vid museets styrelsesammanträde. Detta 


informationsärende behandlades vid Blekinge museums sammanträde 2021-


04-16 § 16:10 och museets sammanträdesprotokoll utgör därför en bilaga till 


denna tjänsteskrivelse.      


Bedömning 


Ronneby Musei- och Hembygdsförening vände sig 2021-02-28 till Miljöoch 


byggnadsnämnden för att påtala behovet av att skydda den unika 


kulturmiljön vid Saxemara båtvarv. Blekingekusten var förr ull av 


varvsverksamheter av denna typ men varvet i Saxemara är idag det enda 


kvarvarande av sitt slag. Fastigheten är idag taxerad som kulturbyggnad och 


ägs av Blekinge museum. Med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen för 


Blekinge museum har en försäljning övervägts till den nuvarande 


verksamhetsutövaren.  


Mot bakgrund av Ronneby kommuns samarbete och även ekonomiska 


bidrag till Blekinge museum är det av vikt att museet även fortsatt är en part 


i arbetet med en detaljplaneläggning av varvet. Inte minst i fråga om hur 


ramarna ska se ut för en framtida utveckling av varvsverksamheten. En ny 


detaljplan skulle i detta sammanhang innebära en byggrätt för verksamheten 


och även att tydliga ramar skapas att förhålla sig till vid utformningen av ny 


bebyggelse. En detaljplan bidrar på så sätt att stärka rättigheten att få 


utveckla varvet både som kulturmiljö, näringsverksamhet och även nya 


framtida användningsområden som kan anses vara lämpliga komplement till 


bebyggelsemiljön.    


Som sammanfattning bedöms förslaget innehålla följande delar:  


 Skydda den befintliga kulturmiljön vid Saxemara båtvarv. 
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  Möjliggöra ny varvsbebyggelse i samklang med den befintliga 


varvsmiljön.  


 Bredda markanvändningen så att lämpliga komplement till 


varvsanläggningen kan tillåtas utan att skada kulturmiljön. 


Platsens förutsättningar  


Saxemara båtvarv är idag inte planlagt område men inom sammanhållen 


bebyggelse vilket innebär att prövningen av kulturmiljön hänskjuts enbart till 


bygglovsskedet. Detta kan innebära en otydlighet för fastighetsägaren om 


vad som får eller inte får göras och besluten blir åtgärdsspecifika. Det kan på 


detta sätt bli svårt att planera för utveckling och underhåll av verksamheten 


och en detaljplan skulle ge värdefull kunskap vid utformningen av nya 


byggnadsförslag, detta så att förslagen redan från start kan få en utformning i 


samklang med bebyggelsemiljön. Tydligheten som en detaljplan ger skapar 


på så sätt bättre förutsättningar för en enklare bygglovsprocess.  


Gällande översiktsplan och grönstrukturplan 


Enligt gällande översiktsplan Ronneby 2035 har platsen kartlagts som 


verksamhetsområde inom Saxemara tätort och berörs av delområde för 


havet. Båtvarvets kulturhistoriska värde är utpekat i översiktsplanen:  


”Här finns också ett båtvarv. Saxemara båtvarv drivs idag i Blekinge 


museums regi och har en nyckelplats för träbåtsbyggeri i Blekinge. Varvet 


har en fi n närmiljö som är värd att både bevara och utveckla.”  


Saxemara är en av kommunens utpekade kärnor och en utveckling av 


varvsverksamheten bedöms bidra till översiktsplanens intention om att 


förstärka kopplingen till havet, fritid- och rekreationsvärden.  


I kommunens gällande grönstrukturplan omfattas platsen av prioriterade 


friluftsområden och varvet utgör dessutom en utpekad målpunkt. En 


förstärkning och utveckling av varvsverksamheten bedöms i denna del starkt 


bidra till grönstrukturplanens syfte. Platsen omfattas också av prioriterade 


landskapselement och områden för naturvården. I denna del bedöms en 


kulturhistoriskt medvetna och anpassade bebyggelsetillskott starkt kunna 


bidra till att förstärka dessa värden. Genom Saxemara finns också ett utpekat 


stråk vilket skulle understödjas av en förstärkt målpunkt vid Saxemara 


båtvarv.  


Strandskydd och stigande havsnivåer  


Varvsområdet omfattas idag av det generella strandskyddsområdet på 100 


meter från kusten. Vid upprättande av en detaljplan har kommunen 


valmöjligheten att låta upphäva strandskyddsområdet inom den etablerade 


tomtplatsen. Platsen omfattas också av riskområde för stigande havsnivåer 


men det befintliga bostadshuset på fastigheten ligger dock utanför detta 
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riskområde. Vad beträffar varvsmiljön så anger de riktlinjer för byggande i 


låglänta områden som Länsstyrelsen i Blekinge län utarbetat, att byggnadens 


funktion måste beaktas vid prövningen av frågan och att detta ska redovisas i 


planbeskrivningen eller i bygglovshandlingarna. Då frågan gäller befintlig 


kulturhistorisk bebyggelse och en varvsmiljö, bedöms bebyggelsen för sin 


funktion behöva placeras på den befintliga platsen vid vattnet.  


Potentiellt förorenad mark Fastigheten  


Saxemara 15:1 har enligt länsstyrelsens kartläggning pekats ut som 


potentiellt förorenad med anledning av varvsverksamheten. Det kan därför 


förväntas att marken behöver undersökas i dialog med länsstyrelsen då 


frågan gäller i huvudsak befintlig bebyggelse för mindre känslig 


markanvändning borträknat befintligt bostadshus i norr.   


Riksintressen  


Fastigheten Saxemara 15:1 berörs till en mycket liten del i östra kanten av 


Försvarsmaktens influensområde för buller eller annan risk. Denna gräns är 


redan viktad i samband med prövningen av miljötillståndet för flygflottiljen 


vilket innebär att gränsen är skarp. Det befintliga bostadshuset ligger till viss 


del inom detta influensområde men då någon ny eller utökad byggrätt för 


bostadsändamål inte är syftet med planläggningen, bedöms inte ett 


befästande av befintlig omfattning av bostadsändamålet innebära påtaglig 


skada på riksintresset. Likaså bedöms inte heller de övriga av 


Försvarsmaktens riksintressen som stoppområde för höga objekt eller 


MSAområde påverkas negativt då frågan gäller en lägre bebyggelse. Platsen 


omfattas slutligen också av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kap. 4 § vilket 


begränsar möjligheten till nybyggnation av fritidshus. Även detta riksintresse 


bedöms inte påverkas negativt då förslaget inte syftar till planläggning av 


nya bostäder. 


Markförhållanden  


Enligt SGU:s kartläggning består grundlagren på fastigheten nästan 


uteslutande av morän med ett litet inslag av berg i norr. Det kan dock 


förväntas att pir och liknande anläggningar har utförts med fyllnadsmassor. 


Sammantaget ger den översiktliga informationen en indikator på goda 


grundläggningsförhållanden för exempelvis kompletterande ny 


varvsbebyggelse.  


Rättigheter och servitut  


Fastigheten Saxemara 15:1 berörs av servitut (10-ROJ-931.1) i nordöst mot 


Saxemara 1:5 och Saxemara 1:55. Vidare finns också servitut vid 


strandkanten (10-ROJ-2178.1). Samtliga servitut behöver beaktas i samband 


med detaljplaneläggning. 
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Vatten och avlopp  


Fastigheten Saxemara 15:1 är enligt uppgift sedan 2014 anslutet till det 


kommunala dricksvatten- och spillvattennätet genom ett privat utbyggt 


ledningsnät.      


Förslag till beslut 


Att ställa sig positiv till förslaget om detaljplaneläggning av Saxemara 


båtvarv med syfte att skydda den unika kulturmiljön på platsen och att ge 


ramarna för hur verksamheten skulle kunna utvecklas genom nybyggnation 


med hänsyn till den värdefulla miljön.  


Att översända förslaget om detaljplaneläggning till Kommunstyrelsen för 


vidare beslut av Kommunfullmäktige då kulturmiljön vid Saxemara båtvarv 


bedöms vara av ett övergripande kommunalt intresse.       


Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 


Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:  


Att översända förslaget om detaljplaneläggning till kommunstyrelsen för 


vidare beslut av kommunfullmäktige då kulturmiljön vid Saxemara båtvarv 


bedöms vara av ett övergripande kommunalt intresse. 


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  


________________ 
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§ 325 Dnr 2021-000420 214 


Olov 5 - Ansökan om planbesked för flerbostadshus 


med handelslokaler i bottenvåning - remiss 


 


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet.  


________________ 
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§ 326 Dnr 2021-000281 214 


Detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl., Ronneby kommun - 


antagande 


 


Sammanfattning  


2020-06-17 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge förvaltningen i 


uppdrag att ändra detaljplanen för Gärestad 1:13 m.fl. som fick laga kraft 


2019- 01-10. Vid planframtagandet begränsades byggrätterna till 30 % 


utifrån kapacitetstaket i en trevägskorsning in till området. Det har visat sig 


att marken i området på grund av detta är svårsåld. Förändrade 


förutsättningar möjliggör för en ändring av detaljplanen. Samtidigt beslutade 


nämnden att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att 


detaljplanelägga en utökning av verksamhetsområdet Gärdet i nordlig 


riktning längs E22 i enlighet med del av översiktsplanens utvecklingsområde 


Ro-14. 2021 03-24 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att slå ihop de 


två uppdragen till en plan som drivs med begränsat planförfarande. Efter 


samrådet har planen bytt till standardförfarande. Detaljplanen har nu varit 


utsänd för granskning under tiden 2021-06-18 till och med 2021-07-02.  


Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen Blekinge, Lantmäteriet, 


Trafikverket, Miljöteknik, Kommunledningsförvaltningen, 


Räddningstjänsten, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Teknik-, fritid- och 


kulturnämnden och PostNord  


Miljöteknik, Miljö- och hälsoskyddsenheten, Teknik-, fritid- och 


kulturnämnden och PostNord har inget att erinra mot planförslaget.      


Bedömning 


Synpunkterna har besvarats i granskningsutlåtandet.      


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 


till detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl.       


Deltar i debatten 


I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 


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 anta förslag 


till detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 327 Dnr 2021-000455 214 


Detaljplan för Bökevik 1:22, Flintholmen 


 


Sammanfattning  


Aktuellt planförslag är en ändring av gällande detaljplan för möjliggöra för 


en utökad byggrätt inom fastigheten Bökevik 1:22, ön Flintholmen, som är i 


privat ägo.  


 


Planförslaget berör ingen kommunalägd mark eller allmän plats. 


Planförslaget är förenligt med översiktsplanen, bedöms inte vara av 


kommunal betydelse eller principiell vikt. 


Bedömning 


Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan (Byggnadsplan för 


fritidsområde vid Bökevik, plannummer 310, som vann laga kraft 1964-05-


04).  


Planområdet är i gällande detaljplan planlagt för fritidshusområde. Syftet 


med aktuellt planförslag är att möjliggöra för en utökad byggrätt inom 


fastigheten Bökevik 1:22, ön Flintholmen, för att kunna möjliggöra för ett 


ytterligare fritidshus. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus från början 


av 1800-talet och ett fåtal mindre komplementbyggnader (1800-tals bod, 


jordkällare och ett tidigare utedass som numera är en bod). Befintligt 


fritidshus bedöms inte ha några utpekade kulturvärden som skulle kunna 


ställa krav på bestämmelser om varsamhet eller skydd i planförslaget. 


Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med syftet i gällande detaljplan, 


varvid en ändring av detaljplanens byggrätt för aktuellt område bedöms 


motiverat. 


 


Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2021-02-24 beslut om positivt 


planbesked för ändring av gällande detaljplan. Planarbetet hanteras med 


standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Ansökan om 


planbesked redovisade initialt ett behov av 200-250 m2 byggrätt. Därefter 


ändrades ansökan till 175 m2 vilket också är den version av ansökan som 


utgjorde underlag till beslut om planbesked. Under planarbetets gång 


bedömdes 200 m2 lämpligt på platsen eftersom en byggrätt på 175 m2 inte 


hade tagit hänsyn till befintliga komplementbyggnader på ön. Aktuellt 


förslag avviker däremot inte från beslut om positivt planbesked.  


 


Planområdet är i privat ägo, omfattar ca 1,2 ha i storlek och är beläget i 


Bökevik i Ronnebys skärgård. Planförslaget överensstämmer med 
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kommunens översiktsplan 2035 (antagen av KF 2018-06-20) och berör ingen 


kommunal mark eller allmän plats. Planförslaget är inte av kommunal 


betydelse eller principiell vikt. Strandskyddet är upphävt i gällande 


detaljplan. Planförslaget bedöms inte försvåra barns möjlighet att nyttja 


området.  


 


Området bedöms ha goda förutsättningar för ett ytterligare fritidshus. 


Fastighetsägaren har parkeringsplats och båtplats vid brygga på fastlandet. 


För att ta sig till ön nyttjas en roddbåt över en sträcka på 100 meter hav. 


Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp samt 


avfallshantering sommartid. För dagvattenhantering sker enskild lösning 


vilket är direktinfiltration i mark. Fastigheten är elförsörjning och 


fiberutbyggnad är planerad till hösten 2021. För värme nyttjas kakelugn och 


direktverkande el. För det nya fritidshuset planeras luftvärmepump och 


eventuellt solceller. 


 


Flintholmen har goda markförhållanden och någon översvämningsrisk 


bedöms inte föreligga varken från hav eller skyfall. Det finns inga 


omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan och en 


miljöbedömning behöver därmed inte göras. Samråd med länsstyrelsen om 


undersökning om behov av strategisk miljöbedömning görs i samband med 


plansamrådet.  


Förslag till beslut 


Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 


planförslaget och tillhörande undersökning om behov av strategisk 


miljöbedömning för 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.      
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Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 


planförslaget och tillhörande undersökning om behov av strategisk 


miljöbedömning för samråd. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


46(80) 
2021-08-16  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 328 Dnr 2021-000404 101 


Föreläggande om laglighetsprövning enligt 


kommunallagen - Lova Necksten 


 


Sammanfattning  


Kommunfullmäktiges beslut av den 27 maj 2021, § 136, dnr KS 2021/226 


”Ansökan köp av mark till Sjölejonet 1 från Risatorp 1:10”, har överklagats 


av Lova Necksten. Överklagandet handläggs av Förvaltningsrätten i Växjö, 


mål nr. 2277-21. 


 


Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över inhibitionsyrkandet samt 


laglighetsprövningen den 17 juni respektive 22 juli 2021 och yrkat att 


överklagan ska avslås.  


 


Förvaltningsrätten i Växjö avslog yrkandet om inhibition den 2 juli 2021 


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 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 


kommunjuristen yttranden den 17 juni respektive den 22 juli 2021 som har 


lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2277-21.    


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 17 juni respektive den 22 juli 2021 som har 


lämnats in till Förvaltningsrätten i Växjö i mål nr. 2277-21. 


Deltar inte i beslutet  


Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) deltar 


inte i beslutet.  


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 329 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. Förvaltningsrätten i 


Växjö meddelade den 14 juni 2021 dom i målet, nr 5488-20, och överklagan 


bifölls.  


 


Kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten. För att 


kammarrätten ska pröva överklagan behöver de först meddela 


prövningstillstånd.  


 


Kommunjuristen har överklagat domen inom överklagandetiden enligt punkt 


1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 


inkomma med yttrande till 17 september 2021. Kommunstyrelsen ska 


besluta om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.    


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 


Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5488-20 samt att avge yttrande till 


kammarrätten enligt kommunjuristens förslag. 


Deltar i debatten 


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


(C), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup 


(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 att överklaga 


Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5488-20 samt att avge yttrande till 


kammarrätten enligt kommunjuristens förslag. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 330 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. Förvaltningsrätten i 


Växjö meddelade den 14 juni 2021 dom i målet, nr 5500-20, och överklagan 


bifölls.  


 


Kommunen överklagar förvaltningsrättens dom till kammarrätten. För att 


kammarrätten ska pröva överklagan behöver de först meddela 


prövningstillstånd.  


 


Kommunjuristen har överklagat domen inom överklagandetiden enligt punkt 


1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 


inkomma med yttrande till 17 september 2021. Kommunstyrelsen ska 


besluta om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.      


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 


Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5500-20 samt att avge yttrande till 


kammarrätten enligt kommunjuristens förslag.      


Deltar i debatten 


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


(C), Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup 


(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 att överklaga 


Förvaltningsrätten i Växjö dom i mål nr. 5500-20 samt att avge yttrande till 


kammarrätten enligt kommunjuristens förslag. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 331 Dnr 2021-000103 269 


Länsstyrelsens översyn av strandskyddet i Ronneby 


kommuns kust och skärgård 2020 


 


Sammanfattning  


Länsstyrelsen i Blekinge har den 16 juni 2021 fattat beslut om utvidgat 


strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård. Kommunen har 


tidigare i år lämnat synpunkter på förslaget men beslutet fattades i enlighet 


med det utskickade förslaget.  


 


Ärendet har pågått i flera år och kommunen har tidigare överklagat 


Länsstyrelsens beslut. Besluten har dock tidigare upphävts på formella 


grunder och regeringen har därmed inte prövat kommunens yrkanden och 


invändningar i sak. 


 


Kommunjuristen har överklagat beslutet inom överklagandetiden enligt 


punkt 1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 


inkomma med yttrande till 17 september 2021. Kommunstyrelsen ska 


besluta om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet.    


Bedömning 


Länsstyrelsen i Blekinge län har i förordnande, publicerat den 23 november 


2020, förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att yttra sig 


över länsstyrelsens beslutsförslag avseende utvidgat strandskydd för 


Ronneby kommun. Kommunen lämnade ett yttrande under våren 2021. 


 


Ärendet har pågått under flera år och senast under år 2018 lämnade 


kommunen ett yttrande. Förslaget år 2018 var i sak detsamma som det beslut 


om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård som 


länsstyrelsen fattade den 4 november 2014. Beslutet överklagades av bl. a. 


kommunen till regeringen som den 26 november 2015 upphävde 


länsstyrelsens beslut och lämnade ärendet åter till länsstyrelsen för ny 


behandling. Som skäl angavs att länsstyrelsen inte delgivit sitt föreläggande 


om yttrande över beslutsförslaget på rätt sätt. Länsstyrelsen fattade den 4 maj 


2016 ett nytt beslut om utvidgat strandskydd för Ronneby kommun. Beslutet 


var frånsett mindre justeringar likalydande med det ursprungliga beslutet. 


Kommunen m. fl. överklagade beslutet. Regeringen konstaterade i beslut den 


25 januari 2018 att delgivningen av föreläggandena inför det förnyade 
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beslutet inte heller denna gång uppfyllde formkraven för en korrekt 


delgivning. På grund härav beslutade regeringen att upphäva länsstyrelsens 


beslut av den 4 maj 2016 och lämna ärendet åter till länsstyrelsen för fortsatt 


handläggning.       


 


Kommunen har inför såväl det ursprungliga som de förnyade besluten om 


utvidgat strandskydd vid upprepade tillfällen lämnat synpunkter på 


länsstyrelsens beslutsförslag. Vidare har kommunen vid två tidigare tillfällen 


överklagat besluten. Genom att båda besluten upphävts på formella grunder 


har dock regeringen inte prövat kommunens yrkanden och invändningar i 


sak. 


 


Föreslaget överklagande är till stora delar identiskt med det yttrande som 


kommunen lämnade till Länsstyrelsen tidigare i våras för att 


Miljödepartementet nu ska överpröva Länsstyrelsens beslut. 


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 


Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 16 juni 2021, dnr 511-786-18 samt att 


avge yttrande till Miljödepartementet enligt kommunjuristens förslag.    


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 överklaga 


Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 16 juni 2021, dnr 511-786-18 samt att 


avge yttrande till Miljödepartementet enligt kommunjuristens förslag.   
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Deltar inte i beslutet  


Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S) deltar inte i beslutet och 


lämnar följande motivering: 


Socialdemokraterna finner att de synpunkter som vi framförde vid 


remissförfarandet 2018 (Magnus Petterssons yrkande 2018-04-25 §84) har 


av Länsstyrelsen beaktats. Varför Socialdemokraterna finner att de inte har 


något att erinra mot förslaget. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


55(80) 
2021-08-16  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 332 Dnr 2021-000427 101 


Förslag till Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun  


 


Sammanfattning  


Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022–2025 har tagits fram för att 


säkerställa att vi inom kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar 


framtid för alla som bor, lever och verkar i Ronneby kommun idag och i 


framtiden. Strategin utgår från en tydlig politisk vision och inriktning om att 


Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun.  


 


Kommunen har ett flertal styrdokument som går i linje med kommunens 


ambitioner såsom miljöprogrammet, folkhälsopolicyn och det 


funktionshinderpolitiska programmet. Samtliga av dessa är i behov av 


revidering.  


 


Målet med Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun är att få ett samlat 


hållbarhetsarbete i kommunkoncernen och uppnå synergier mellan de tre 


hållbarhetsdimensionerna ekologisk, social och ekonomisk. Strategin ska 


även bidra till arbetet för tillitsbaserad ledning och styrning. 


 


Bedömning 


Syfte med Hållbarhetsstrategin är att skapa en gemensam bild av vad 


hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra 


kommunens ambitioner inom hållbar utveckling. Strategin blir därmed ett 


stöd för kommunkoncernens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag i 


arbetet mot kommunens vision och strategiska målområden. 


Hållbarhetsstrategin ska även vara vägledande vid framtagande 


av andra styrdokument.  


 


Hållbarhetsstrategins fokusområden och inriktningar utgår från kommunens 


strategiska målområden och Nulägesbeskrivning Ronneby mot en hållbar 


utveckling 2019, där det beskrivs hur kommunen förhåller sig till Agenda 


2030. Dialoger har genomförts med samtliga verksamhetsområden i 


Ronneby kommunkoncern för att identifiera vilka som är kommunens lokala 


hållbarhetsutmaningar och hur vi kan bemöta dessa gemensamt. Strategin 
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utgår även från nationella, regionala och lokala målsättningar samt 


omvärldsspaning och analys. 


 


Fokusområden i hållbarhetsstrategin: 


 


* Förutsättningar för hållbar utveckling  


* Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi  


* Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer   


* Jämlika och jämställda villkor  


* Hälsa och välbefinnande   


 


Hållbarhetsstrategin bedöms ersätta kommunens miljöprogram, 


folkhälsopolicy, funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och 


internationella strategi. Genom att skapa en gemensam strategi som ersätter 


tidigare program och policys finns möjlighet att minska totala antalet 


styrdokument och mål men även att inriktningarna ska ge goda 


synergieffekter och gynna flera verksamhetsområden och målgrupper. Det 


ska också bidra till en tydlighet i kommunikation av kommunens 


prioriteringar såväl externt som internt. 


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka 


förslag till Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun på remiss till 


kommunkoncernens nämnder och styrelser under perioden 2021-09-07 till 


2021-11-07. 


Deltar i debatten 


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


(C) och Tommy Andersson (S). 


Yrkanden 


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 


följande tillägg och ändringar: 


1. Programmet remitteras av kommunstyrelsens arbetsutskott.  


2. Som remissinstanser upptas även kommunala pensionärsrådet och 


kommunala funktionshinderrådet.    
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Tommy Andersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: 


- Remissförfarandet förtydligas med att aktuella organs nu gällande 


program/policys etc. som inryms i hållbarhetsstrategin föreslås utgå i 


samband med dess antagande.      


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslag till Hållbarhetsstrategi 


Ronneby kommun till kommunkoncernens nämnder, styrelser och råd under 


perioden 2021-09-07 till 2021-11-07. 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remissförfarandet förtydligas 


med att aktuella organs nu gällande program/policys etc. som inryms i 


hållbarhetsstrategin föreslås utgå i samband med dess antagande. 


________________ 


Exp: 


Sofie Ceder, strategisk samhällsutveckling 


Martina Adenholm, strategisk samhällsutveckling 


Samtliga nämnder 


Samtliga bolagsstyrelser 


Kommunala pensionärsrådet 


Kommunala funktionshinderrådet 
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§ 333 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 har skickats ut på remiss och synpunkter har kommit in under våren 


2021.  


 
Parallellt med detta har ett förslag på ny kommunal serviceplan för Ronneby 


kommun tagits fram i samverkan med Region Blekinge och övriga 


Blekingekommuner. Den kommunala serviceplanen innehåller också 


ställningstaganden som har bäring på landsbygdernas utveckling och har också 
skickats ut på remiss inom kommunkoncernen under våren 2021. Bedömningen var 


att det skulle vara lämpligt att föra upp dessa två strategiska dokument för politiskt 


beslut vid samma tillfälle.  
 


Synpunkter har nu inkommit och tagits i beaktande. I dokumentet Sammanställning 


av remissvar avseende landsbygdspolitiskt program redovisas inkomna synpunkter 


samt hur de har föranlett ändringar i programmet.  


Bedömning 


Många intressanta synpunkter har inkommit och har i vissa fall föranlett mindre 
förändringar i förslaget till landsbygdspolitiskt program. Efter justeringar förs nu 


det landsbygdspolitiska programmet upp till antagande.       


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen besluta 


att föreslå kommunfullmäktige att anta Landsbygdspoliskt program.  


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 anta Landsbygdspoliskt program. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 334 Dnr 2021-000349 009 


Kommunal serviceplan 


 


Sammanfattning  


Genom förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) fördelas 


medel till främst livsmedelshandlare och drivmedelstationer på landsbygderna. 
Enligt förordningen framgår att kommuner och företag kan få stöd till kommersiell 


service om kommunen har planerat sin service så att behovet av stöd kan bedömas.  


 
Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till kommersiell service i Ronneby 


kommun, samt att ange målen för servicearbetet i Ronneby kommun. Detta är 


viktigt för att kunna planera och bedöma prioriteringar samt aktivitetsinsatser på 


kommunal och lokal nivå.  
 


Ett förslag på ny kommunal serviceplan för Ronneby kommun tagits fram i 


samverkan med Region Blekinge och övriga Blekingekommuner. Den kommunala 
serviceplanen innehåller ställningstaganden som har bäring på landsbygdernas 


utveckling och har skickats ut på remiss till kommunala bolag och nämnder, samt 


Ronneby kommunbygderåd under våren 2021.  


 
Synpunkter har nu inkommit och tagits i beaktande. I dokumentet Sammanställning 


och analys av inkomna remissvar avseende förslaget till kommunal serviceplan 


2021 redovisas inkomna synpunkter.  


Bedömning 


Samtliga svarande instanser har ställt sig bakom förslaget till kommunal 
serviceplan. Ronneby kommunbygderåd har även inkommit med ett förslag om att 


prova rullande medborgarservice. Detta har diskuterats ytterligare inom kommunen 


och är nu infört under rubrik 6.2.1. Invånares behov av service.  


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen besluta 


att föreslå kommunfullmäktige att anta Kommunal serviceplan för Ronneby 
kommun 2021.  


Deltar i debatten 


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


(C) och Magnus Pettersson (S).  
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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 anta Kommunal serviceplan för Ronneby kommun 2021. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 335 Dnr 2021-000431 312 


Remiss gällande SydostLeaders utvecklingsstrategi för 


2023 - 2027 


 


Sammanfattning  


SydostLeader har tagit fram ett förslag till ny utvecklingsstrategi för 


programperioden 2023-2027.  


I framtagandet har SydostLeader strävat efter att säkerställa en bred 


intressentbas och ett tydligt trepartnerskap. Samtidigt är ett syfte med 


strategin att vara övergripande och därmed även inspirera, skapa delaktighet 


och stimulera idékraft i det framtida och långsiktiga gemensamma 


utvecklingsarbetet.  


Ronneby kommun har varit i delaktiga i framtagandet av förslaget till ny 


utvecklingsstrategi genom medverkande i den kommunala referensgruppen. 


En representant från Ronneby kommun har också deltagit i ungdomsgruppen 


vid framtagandet av förslaget      


Bedömning 


Ronneby kommun ser positivt på förslaget till ny utvecklingsstrategi för 


SydostLeader för perioden 2023-2027.       


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen 


besluta att lämna bifogat remissyttrande avseende förslaget till ny 


utvecklingsstrategi för SydostLeader för programperioden 2023-2027.      


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 lämna bifogat 


remissyttrande avseende förslaget till ny utvecklingsstrategi för 


SydostLeader för programperioden 2023-2027. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 336 Dnr 2021-000477 020 


Partiell föräldraledighet (upphävande av 


kommunfullmäktiges beslut 2002-10-31 § 164) 


 


Sammanfattning  


2002-10-31 fattade kommunfullmäktige följande beslut: 


Kommunfullmäktige fastställer att en arbetstagare i Ronneby kommun som 


uppfyller kvalifikationsgränsen i enligt med föräldraledighetslagens § 9 ges 


rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av 


ett barn som fyllt tolv år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat 


sitt sjätte skolår. (KF § 164).  


Sedan 2002 har föräldraledighetslagen ändrats vid ett flertal tillfällen. § 9 


som hänvisas till ovan är upphörd via lag (2015:760). Enligt nuvarande 


föräldraledighetslagen gäller följande:  


Med förälder likställs följande personer 


1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern, 


2. förälders sambo, 


3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet, 


4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för 


stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande 


adoptivförälder), och 


5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett 


enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan 


som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder). 


Rätt till ledighet:  


* En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18 


månader. En arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i 


avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den 


tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan 


ledighet upphör dock när barnet har fyllt 8 år eller vid den senare tidpunkt då 


barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens makes 


eller sambos barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad som 


skulle ha gällt om adoptionen inte hade skett. (§ 5) 


En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel 


föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.  







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


63(80) 
2021-08-16  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


* Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en 


åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har 


föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, 


en fjärdedel respektive en åttondel. (§ 6) 


* En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en 


fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så 


men ännu inte har avslutat sitt första skolår. (§ 7) 


* En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon 


1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, 


2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10-31 §§ 


eller 31 e och 31 f §§ samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av 


bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken, eller 


3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 § 


samma balk, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 


3 § balken. 


En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit 


sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till 


tillfällig föräldrapenning på grund av att 


1. barnet är yngre än 240 dagar, eller 


barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37 


kap. 3 § socialförsäkringsbalken. 


Bedömning 


Lagen har uppdaterarats vilket innebär att beslutet ovan inte längre 


överensstämmer med gällande lagstiftning. Med ovan som grund är förslaget 


att kommunfullmäktiges beslut upphör och Ronneby kommun följer gällande 


lagstiftning. 


Ärendet har varit uppe på personalutskottet (2021-04-19) som biföll förslag 


till beslut.   


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 


kommunfullmäktige att besluta att: 


Kommunfullmäktigs beslut 2002-10-31, § 164 upphör. 


Deltar i debatten 


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


och Tommy Andersson (S).  
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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 kommunfullmäktiges beslut 2002-10-31, § 164 


upphör. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 337 Dnr 2021-000478 101 


Upphävande av beslut- Kommunfullmäktige 2007 § 91- 


Policy avseende kränkande särbehandling  


 


Sammanfattning  


Policy avseende kränkande särbehandling för Ronneby kommun är antagen 


av KF § 91/2007. Policyn tar sikte på AFS 1993:17 (Kränkande 


särbehandling i arbetslivet). Den 31 mars 2016 upphörde AFS 1993:17 och 


istället regleras kränkande särbehandling i AFS 2015:4 (Organisatorisk och 


social arbetsmiljö, OSA). 


AFS 2015:4 ställer krav på att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande 


särbehandling inte accepteras i verksamheten samt att det finns rutiner för 


hur kränkande särbehandling ska hanteras. 


Bedömning 


Arbetsmiljöföreskriften som policyn hänvisar till har upphört och en annan 


tillkommit. De kraven som OSA-föreskriften (AFS 1993:17) ställer har 


Ronneby kommun omhändertagit i ”Riktlinje avseende kränkande 


särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier”. Riktlinjen 


är fastställd av kommundirektör 2019-08-23 och gäller tom 2022-12-31.  


Med ovan som grund är förslaget att Policy avseende kränkande 


särbehandling för Ronneby kommun upphör.  


Ärendet har varit uppe på personalutskottet (2021-04-19) som biföll förslag 


till beslut. 


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 


kommunfullmäktige att besluta att: 


Policy avseende kränkande särbehandling för Ronneby kommun upphör. 


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 policy avseende kränkande särbehandling för 


Ronneby kommun upphör. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 338 Dnr 2021-000457 001 


Fastställande av riskområden som särskilt bör beaktas 


under 2022 


 


Sammanfattning  


I tillämpningsanvisningar till reglemente för internkontroll har 


kommunstyrelsen att i september varje år fastställa riskområden som särskilt 


bör beaktas i kommunens arbete med internkontrollplaner. Syftet med att 


kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden för nämnder och 


bolagsstyrelser att beakta och analysera är att ge styrning och input i arbetet 


med intern kontroll. Uppdraget till nämnder och bolagsstyrelser är att utifrån 


riskområden se över risker i sin verksamhet med utgångspunkterna 


sannolikhet och konsekvens. Nämnder och bolagsstyrelser är dock fria att 


analysera även andra riskområden som ska gälla just för den egna nämnden 


eller bolagsstyrelsen och ta med dessa i sina internkontrollplaner. 


 


Kommunövergripande riskområden beslutade inför 2021 


Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde i november 2021 att 


nedanriskområden särskilt ska beaktas av nämnder och bolagsstyrelser i 


arbetet med internkontrollplanerna. 


 


 Bemanning och kompetens 


 Ekonomi 


 Styrning 


 Arbetsmiljö 


 IT-system 


 Processer och rutiner 


 Post- och dokumenthantering 


 Introduktion av ny personal 


 


 


Inför 2021 kompletterades de kommunkoncernövergripande 


riskområdena enligt 


följande: 


 


 Styrning - Med särskilt fokus på hur kända 


styrdokumenten är samt vilken roll de spelar i 


genomförande av verksamheten 
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 Processer och rutiner- Med särskilt fokus på bisysslor, 


anmälan av och hantering av dessa 


 Processer och rutiner - Med särskilt fokus på hantering 


av anställning av närstående 


 


 


Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån gällande modell för 


riskanalys på samma sätt som för övriga risker. 


Bedömning 


De beslutade riskområdena är övergripande och kan med fördel användas 


över tid för systematik och spårbarhet i uppföljningen. Finner 


kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen att det är relevant 


med ett särskilt fokus inom något område kan detta läggas till vid den årliga 


revideringen. 


Förslag till riskområden med särskilt fokus 2022 


 Arbetsmiljö-med särskilt fokus på hemarbete och dess påverkan 


på medarbetaren 


 Processer och rutiner- med särskilt fokus på levererade tjänster 


vid en fortsatt pandemi eller annan omfattande krissituation. 


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 


kommunstyrelsen att anta förslaget till gemensamma riskområden, med 


tillägg av specifika fokusområden, och ge nämnder och bolagsstyrelser att 


utifrån dessa riskområden analysera risker inom sin verksamhet. 


Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån gällande modell för 


riskanalys på samma sätt som för övriga risker. 


Deltar i debatten 


I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 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.      
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Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget 


till gemensamma riskområden, med tillägg av specifika fokusområden, och 


ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån dessa riskområden analysera 


risker inom sin verksamhet. Riskområden med särskilt fokus bedöms utifrån 


gällande modell för riskanalys på samma sätt som för övriga risker. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 339 Dnr 2021-000463 003 


Reglemente för revisorer, Räddningstjänsten Östra 


Blekinge 


 


Sammanfattning  


Räddningstjänsten Östra Blekinge översänder förslag till reglemente för 


förtroendevalda revisorer inom räddningsförbundet Östra Blekinge. 


 


Reglementet är fastställt av förbundsdirektionen och överlämnas för beslut i 


medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige.       


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 anta förslag till reglemente för förtroendevalda 


revisorer inom räddningsförbundet Östra Blekinge. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 340 Dnr 2021-000278 015 


Förbundsordning och medlemsöverenskommelse för 


Räddningstjänsten Östra Blekinge 


 


Sammanfattning  


Under 2020 genomfördes en extern konsultutredning av Förbundets 


verksamhet och möjligheter att genomföra de besparingar som 


medlemskommunerna sedan tidigare beslutat att Förbundet ska genomföra. 


Utredningen genomfördes av företaget Prospero. Utredningen visade att 


Förbundet och medlemskommunerna går i otakt med varandra, bland annat 


genom medlemskommunernas olika budgetprocesser. Utredarna föreslår 


bland annat att regelbunden och strukturerad medlemdialog ska genomföras 


genom att Förbundets arbetsutskott bjuder in medlemskommunernas 


motsvarighet minst två gånger per år till dialogmöten. På våren ett möte som 


behandlar budgetförutsättningar och på hösten behandlas långsiktiga 


strategiska frågor.  


I förbundsordningen, som beslutas av respektive medlemskommun, regleras 


Förbundets ändamål och organisation. I överenskommelsen klargörs och 


preciseras Förbundets uppdrag och uppgifter så som de beskrivs i 


förbundsordningen. Direktionen ska sedan omsätta det i sin styrning av 


verksamheten.  


Överenskommelsen beslutas av Förbundets direktion samt, första gången 


ärendet beslutas, av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 


Därefter delegeras beslutet till respektive kommunstyrelse.  


I samband med årliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet kan denna 


överenskommelse kompletteras eller justeras för att tydliggöra uppdrag inför 


kommande år.       


Förslag till beslut 


Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby föreslås besluta: 


Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa Förbundsordning 


att gälla från 2021-11- 01. 


Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 


Överenskommelse mellan medlemskommunerna och Kommunalförbundet 


Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att gälla från 21-11-01. 


Att ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis besluta 


om överenskommelsen.       
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Deltar i debatten 


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


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


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. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 


Förbundsordning att gälla från 2021-11- 01. 


2. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 


Överenskommelse mellan medlemskommunerna och 


Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att 


gälla från 21-11-01. 


3. ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis 


besluta om överenskommelsen. 


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 341 Dnr 2021-000481 252 


Köp av Stora Årsjömåla 3:8 


 


Sammanfattning  


Fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 i Backaryd om 41 hektar har legat ute till 


försäljning. Försäljning har skett genom anbudsförfarande. Mark- och 


exploateringschefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen i juni genom ett 


informationsärende att lämna bud på fastigheten motsvarande genomförd 


värdering 2020-10-05 om sex miljoner. 


Bedömning 


Kommunen har under flera år visat intresse för fastigheten Stora Årsjömåla 


3:8 i Backaryd för att kunna utveckla vidare Backaryd och skapa attraktiva 


tomter. Fastigheten gränsar till sjön Årsjön. Något köp har inte kommit till 


stånd trots flera kontakter med markägarna. Fastigheten är 41 hektar stor och 


ligger i anslutning till Backaryds samhälle. Delar av fastigheten ligger inom 


LIS (område för landsbygdsutveckling). I juni lades fastigheten ut till 


försäljning genom fastighetsmäklarbolaget Areal med mäklare Gunnar 


Jönsson. Försäljning har skett genom anbudsförfarande. Mark- och 


exploateringschefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen i juni genom ett 


informationsärende att lämna bud på fastigheten motsvarande genomförd 


värdering 2020-10-05 om sex miljoner. Flera anbudsgivare fanns på 


fastigheten men säljarna valde att godkänna kommunen som köpare. Säljarna 


är medvetna om att beslut krävs av Kommunfullmäktige innan köp kan 


genomföras.  


Köpekontrakt och depositionsavtal finns upprättat.   


Förslag till beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 


föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt och 


genomföra köp av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för sex miljoner kronor. 


Deltar i debatten 


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


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


Yrkanden 


Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 


tillägget att finansiering sker via extern upplåning.  
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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 upprättat köpekontrakt och genomföra köp 


av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för sex miljoner kronor. Finansiering sker 


via extern upplåning.  


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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§ 342 Dnr 2020-000362 192 


Besvarande av motion från Stefan Österhof (S) om en 


likvärdig skola för hela kommunen  


 


Sammanfattning  


Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-05-20 § 73 


Utbildningsnämnden har yttrat sig avseende den motion om likvärdig skola 


för hela kommunen som inkommit från Stefan Österhof (S). Motionen 


behandlades i utbildningsnämnden i oktober 2020. I mars 2021 har KSAU 


behandlat yttrandet och återremitterat motionen till utbildningsnämnden med 


motiveringen:  


Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 


utbildningsnämnden med motiveringen att kommunstyrelsen önskar ett svar 


samt beslutsförslag kopplat till aktuell motionen. 


 


I motionen lyfts vikten av att skapa likvärdiga förutsättningar för skolorna i 


Ronneby kommun. Det är ett antal faktorer som belyses och som sedan 


ligger till grund för de slutsatser som presenteras. Bland annat hänvisas till 


vikten av en likvärdig skola som enligt skollagen skall finnas vart än den 


anordnas i landet. Den ekonomiska situation som Ronneby med flera 


kommuner befinner sig i lyfts också fram och motionären önskar se hur man 


kan organisera sig på andra sätt för att bättre använda de medel vi har att 


tillgå. I motionen lyfter man också fram att det är de mindre enheterna i våra 


ytterområden som främst utreds. Motionären skriver: ”När pengarna inte 


räcker till att göra allt så måste vi ändå göra något, men att skicka elever från 


byarna till centralorten har inte varit en framkomlig väg”.  


Vidare nämns kommunfullmäktiges utvecklingsplan för kommunen där 


motionären ställer ett antal frågor: ”Hur kan vi med den utvecklingsplanen 


som bas tillgodose de behov av lokaler, utrustning och behörig personal som 


finns nu och i framtiden. Hur kan vi gå vidare när tätorten är klar? Kan vi 


bygga om på befintliga platser? Behöver vi bygga nytt på någon plats? 


Bygga nytt i stället för att bygga om? Hur bussar vi bäst och minst?”  


I motionen framförs slutligen ett antal slutsatser:  


För att skapa framtidstro och en likvärdig skola i hela Ronneby behöver vi 


likt ”Framtidens skolor” utse en arbetsgrupp som får ta fram en bred 


politisk inriktning mot en likvärdig skola i hela kommunen. En sådan 
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arbetsgrupp bör ha en bred förankring så att ett val med förändrad 


styrkebalans inte riskerar att arbetet stannar av eller måste tas om igen.  


Arbetsgruppen ska i sitt arbete ta hänsyn till: 


- Bussåkning ska ske i så liten omfattning som möjligt för de yngre. 


- Behov av lämpliga lokaler ska tillgodoses.  


En god arbetsmiljö ska främjas för elever och personal. - 


Personalförsörjning ska underlättas. - Utvecklingsområdena i 


utvecklingsplanen ska beaktas. 


Bedömning 


Utbildningsförvaltningen instämmer i motionens iakttagelse att det är 


huvudmannens uppgift att se till att vi skapar likvärdighet i våra skolor. De 


stora utmaningar som föranletts av den stora ökningen av antalet elever i 


våra verksamheter har satt kommunen och utbildningsförvaltningen på stora 


prov de senaste åren. Dessa utmaningar har sedan lyfts fram i bland annat de 


budgetförslag som utbildningsnämnden tagit beslut om. I augusti 2020 har 


utbildningsnämnden också svarat på en revisionsrapport gällande behovet av 


förskoleplatser i kommunen. I det svaret konstaterar utbildningsnämnden att 


det är av stor vikt att vi arbetar strategiskt på både förvaltnings- och 


kommunnivå gällande lokaler. Att ta strategiska beslut, t ex gällande lokaler, 


i god tid är en avgörande faktor för att kunna skapa en hållbar och likvärdig 


skola. Det ligger inom utbildningsförvaltningens uppdrag att hela tiden 


arbeta med dessa frågor, d v s skapa likvärdighet genom att bland annat tillse 


att vi har lämpliga lokaler. Det arbetet är alltid aktuellt och pågående. Det 


som dock efterlyses i motionen är en politisk arbetsgrupp med en bred 


förankring som ska arbeta med de slutsatser som lyfts fram i motionen. 


Utbildningsförvaltningen anser dock inte att det är förvaltningen som ska 


eller kan utse en sådan grupp utan frågan om skapandet av en grupp med 


politiska representanter bör beslutas på politiskt nivå.  


 


Tidigare beslutsförslag till utbildningsnämnden var:  


Föreslås att utbildningsnämnden tar beslut om eventuellt skapande av 


politisk arbetsgrupp eller föreslår kommunstyrelsen att fatta beslut i frågan. 


 


Utbildningsnämndens svar på motionen var:  


 


Utbildningsnämnden har inte några ekonomiska medel att omfördela/avsätta 


från utbildningsverksamheten för att starta en ny politisk arbetsgrupp varför 


Utbildningsnämnden beslutar att motionen hänskjuts vidare till KS med 


ovanstående information.  
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Utbildningsnämnden beslutar att till ärendet hörande underlag 


(tjänsteskrivelse, motion) närsluts detta protokoll som bilagor jämte 


ordförandens svar. 


 


Inför budget 2022 och även 2021 har beredningsutskottet arbetat 


tillsammans med funktioner ur utbildningsförvaltningen för att ta fram ett 


förslag till budget. Förslaget lyfts sedan för beslut i utbildningsnämnd. Som 


konstaterats är frågan om likvärdighet också en budgetfråga. 


Utbildningsnämnden har i sitt beslut ställt sig positiva till en arbetsgrupp. 


Det kan därmed vara rimligt att beredningsutskottet, som är involverade i 


framtagandet av ett förslag till budget, också får uppdraget att agera som 


arbetsgrupp för likvärdighet.      


Förslag till beslut 


Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig positiv till beslutet att starta en ny 


politisk arbetsgrupp och gruppens sammansättning bör vara 


beredningsutskottet.        


Utbildningsnämndens beslut 2021-05-20 


Utbildningsnämnden ställer sig positiv till beslutet att starta en ny politisk 


arbetsgrupp och gruppens sammansättning bör vara beredningsutskottet. 


Deltar i debatten 


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


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


Yrkanden 


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


utbildningsnämnden för svar på motionen.     


Propositionsordning 


Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 


och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 


utbildningsnämnden för svar på motionen.  


________________ 


Exp: 


Utbildningsnämnden  
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§ 343 Dnr 2021-000004 101 


Delegationsbeslut 2021 


 


Sammanfattning  


Följande delegationsbeslut återrapporteras: 


1. Sammanställning av delegationsbeslut i ärenden avseende 


upphandling. 


2. Delegationsbeslut- remissyttrande över Växtplats Blekinge- regional 


utvecklingsstrategi. 


3. Delegationsbeslut- remissyttrande över SIS 21562, prEN 17687 


Public procurement – Integrity and accountability – Requirement 


and guidance. 


4. Delegationsbeslut- överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns 


beslut om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust och 


skärgård. 


5. Delegationsbeslut- överklagan av dom i mål nr. 5488-20. 


6. Delegationsbeslut- överklagan av dom i mål nr. 5500-20. 


7. Delegationsbeslut- remissyttrande över förslag till principer för att 


utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027. 


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 


återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  


 







 


Kommunstyrelsens arbetsutskott 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


79(80) 
2021-08-16  


 


  
 


 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 


     


 


§ 344 Dnr 2021-000002 101 


Kurser och konferenser 


 


Sammanfattning  


Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.      


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  


________________ 
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§ 345 Dnr 2021-000003 101 


Delgivningsärenden 


 


Sammanfattning  


Föreligger följande delgivningsärenden: 


1. Blekinge Trafiken, Trafikförändringar på linje 250 till hösten 


 


2. Bräkneåns vattenråd, Medlemsinformation 


 
3. Bernd Stymer, Vindkraftverk 


 


4. Marianne Lundqvist, Anläggande av paddelbanor i Brunnsparken 
 


5. Region Blekinge, Nyhetsbrev juni 2021 


 
6. Revisionen, Granskning av uppföljning av kvalitet och ekonomi vid externa 


placeringar av barn, unga och vuxna 


 


7. SKR, Förbundsavgift år 2022 till SKR 
 


8. SKR, Sammanträdesplan 2022 för SKR 


 
9. Sydostleader, Handlingar till Sydostleaders årsstämma 2021 


 


10. TFK AndersKarlsson, Beslut om bibliotek och fritidsgårdar 


 


Protokoll 


1. Cura Individutveckling 20210528 


2. Miljö och byggnadsnämnden 20210616 


3. Utbildningsnämnden 20210622 


Beslut 


Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 


delgivningsärendena till protokollet.  


________________ 


Exp: 


Kommunstyrelsen  
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