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§ 327 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Ola Robertsson (S) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-09-27. 

________________ 
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§ 328 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 329 Dnr 2022-000427 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Byggvaror 

 

Sammanfattning  

Nuvarande avtal avseende Byggvaror upphör att gälla 2022-12-31. 

Upphandlingen är gemensam för kommunen och de kommunala bolagen. Ny 

avtalstid kommer att gälla fr o m 2023-01-01 – 2025-12-31 med möjlighet 

till 12 månaders option. Ronneby kommuns omfattning är ca 350 000 kronor 

per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Byggvaror.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Tommy Andersson (SAS), Kenneth Michaelsson (C), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD) samt Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att  

- längden på avtalet ska vara ett år med option på ytterligare ett år 

- kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om utnyttjande av 

optionen vid sammanträde i maj 2023 samt  

- upphandlingsdokumentet fastställs      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 

- längden på avtalet ska vara ett år med option på ytterligare ett år 

- kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut om utnyttjande av 

optionen vid sammanträde i maj 2023 samt  
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- fastställa upphandlingsdokumentet avseende upphandling av 

Byggvaror. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 
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§ 330 Dnr 2022-000380 040 

Kommunassurans Försäkrings AB - 
Egenandelsprogram, nytt ägaravtal och nytt 
ägardirektiv samt instruktion till stämmoombud 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunassurans är ett kommunägt försäkringsbolag. Ronneby kommun är 

en av de 72 delägarkommunerna. Försäkringsbolaget försäkrar enbart 

riskexponeringar inom ägarkommunernas sfär. 

Kommunassurans styrelse har föreslagit att ägarkommunerna gemensamt ska 

fördjupa samverkan om risk- och försäkringsfrågor, genom att möjliggöra 

nyttjande av Kommunassurans mer aktivt även utanför bolagets renodlade 

roll som försäkringsbolag. Kommunala egenandelar innebär kortfattat att 

självförsäkring av kommunens mindre skador sker inom Kommunassurans 

ram samt att administration av självförsäkringen sker i samverkan med 

övriga delägarkommuner. Självförsäkringsmomentet medför långsiktig 

kostnadsminskning och administrationssamverkan medför 

effektivitetsvinster.  

Egenandelsprogrammet medför även andra fördelar för ägarkommunerna, 

exempelvis möjlighet att avropa även ytterligare tjänster och att 

internförsäkra även försäkringsformer som tidigare inte har kunnat hanteras 

internt i kommunsektorn. 

För en sammanfattning av vilka behov hos kommunerna som förslaget till 

Egenandelsprogram i Kommunassurans hanterar och vad 

Egenandelsprogrammet mer konkret innebär hänvisas till sidorna 3-4 i 

bifogad skrivelse Riskhantering i Ronneby kommun genom 

Egenandelsprogram i Kommunassurans från den 13 juli 2022 samt för den 

som önskar djupare förståelse hela skrivelsen.   

Kommunassurans styrelse föreslår att beslut om erforderliga ändringar i 

ägardirektiv till Kommunassurans fattas vid en extra bolagsstämma en 16 

november 2022 samt att ett nytt ägaravtal mellan kommunerna ingås samma 

dag.  

Kommunen kommer att den 6 oktober 2022 motta kallelse till den extra 

bolagsstämman.  
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Kommunens firmatecknare kommer efter den extra bolagsstämman den 16 

november 2022 att motta länk för digital signering av nytt aktieägaravtal, 

under förutsättning att den extra bolagsstämman dessförinnan har beslutat att 

tillstyrka det nya aktieägaravtalet.       

       

Bedömning 

Förslaget att uppdra till Kommunassurans att tillhandahålla möjlighet till 

Egenandelsprogrammet innebär för Ronneby kommun nya möjligheter till 

effektivisering av riskhanteringen i kommunen och långsiktigt även 

kostnadsminskning.  

Justeringarna i aktieägaravtalet och ägardirektivet är i förhållande till nu 

gällande avtal respektive direktiv av begränsad omfattning.     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

 att godkänna att ägarkommunerna gemensamt uppdrar åt 

Kommunassurans att, för ägarkommuner som beslutat att delta, 

tillhandahålla självförsäkring inom Kommunassurans ram 

(Egenandelsprogrammet) och  

 att uppdra åt utsett ägarombud Peter Nordberg eller dennes ersättare 

att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 

2022 rösta för förslaget. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 att godkänna nytt ägardirektiv till Kommunassurans och  

 att uppdra åt utsett ägarombud Peter Nordberg eller dennes ersättare 

att vid extra bolagsstämma i Kommunassurans den 16 november 

2022 rösta för förslaget. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

 att godkänna nytt aktieägaravtal gällande Kommunassurans och  

 att uppdra åt kommunens kommundirektör Carl-Martin Lanér med 

kontrasignering av ekonomichef Johan Sjögren, att den 16 november 

2022 ingå aktieägaravtalet för Ronneby kommuns räkning. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Ola 

Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet lämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande.  

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 331 Dnr 2022-000413 040 

Årliga ägardirektiv 2023 till Ronnebys kommuns 
helägda bolag samt direktiv till stämmoombud 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” ska kommunfullmäktige ”besluta om årliga ägardirektiv för de 

kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie 

budgetprocess och omfattar bland annat ekonomiska målsättningar, mål och 

uppdrag. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolagsstämma efter 

att kommunfullmäktige antagit kommunens budget”.   

Bedömning 

Ingen väsentlig förändring föreslås av ägardirektiven i jämförelse med 2022. 

Ändringarna avser datum och förtydliganden, t ex används värdeöverföring 

som komplement till benämningarna koncernbidrag/aktieägartillskott/ 

utdelning. Värdeöverföring är ett samlingsbegrepp för de transaktioner som 

görs inom den helägda bolagskoncernen i samband med årsbokslutet. 

 

Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige och fastställs på 

bolagsstämma i respektive bolag. För detta behövs beslut om direktiv till 

stämmoombuden.    

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv 2023 

för Ronneby kommuns helägda bolag.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, 

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 
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 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet: 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga 

ägardirektiv.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 332 Dnr 2022-000416 045 

Information om kommunens krediter 2022-08-31 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.     

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2022-08-31 till 454 (392) mkr.  

Värden inom parantes avser per 2021-12-31. 91 (91) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

45 (27) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

 

Riksbankens styrränta ligger från och med 6 juli 2022 på 0,75 % (0,00 %). 

Riksbankens prognos är att räntan höjs gradvis framöver och att styrräntan 

ska ligga strax under 2 procent hösten 2024. Under 2022 förväntas 

ytterligare en till två höjningar, eventuellt kan ett beslut om höjning komma 

19 september. 

 

Skillnaden i räntenivå nu jämfört med räntenivån förra året är stor. Det 

medför en klart högre kostnad för upplåningen. Med utgångspunkt från 

aktuell lånestock om 550 mkr exklusive koncernkonto, motsvarar 1 % 

förändring i räntenivån 5,5 mkr på helår. 

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer 
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än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska 

fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 

välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.    

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 333 Dnr 2022-000356 040 

Ägardirektiv avseende försäljning av fastigheter i 
Ronnebyhus AB 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande lämnas tjänsteskrivelse för 

försäljning av två fastigheter som idag ägs av AB Ronnebyhus. 

 

Johannishus 

I Johannishus har kommunen överenskommit med en privat aktör att denne 

ska uppföra lokaler för vård- och omsorgsverksamhet samt 

förskoleverksamhet, som ska hyras ut till den kommunala verksamheten.  

 

De nuvarande lokalerna Ålycke (fastigheten Hjortsberga 4:41), där vård- och 

omsorgsverksamhet bedrivs idag, som f.n. ägs av Ronnebyhus kommer att 

tömmas då de nya lokalerna är klara. Fastigheten bedöms inte vara strategisk 

för kommunens fastighetsinnehav och avsikten är därför att sälja den. 

 

Bräkne-Hoby 

I Bräkne-Hoby har kommunen överenskommit med en privat aktör att denne 

ska uppföra lokaler för vård- och omsorgsverksamhet. Lokalerna ska sedan 

hyras ut till en privat aktör för att bedriva vård- och omsorgsboende.  

 

De befintliga lokalerna Lindebo (fastigheten Hoby 1:73) där vård- och 

omsorgsverksamhet bedrivs idag kommer att tömmas då de nya lokalerna är 

klara. Fastigheten bedöms inte vara strategisk för kommunens 

fastighetsinnehav och avsikten är därför att sälja den.    

Bedömning 

För att kommunen ska kunna agera flexibelt vid kommande försäljningar av 

nämnda fastigheter då de kommunala verksamheterna flyttar ut, föreslås att 

Ronnebyhus/Ronnebyhus Holding säljer de två fastigheterna genom så 

kallad paketering i två aktiebolag, en fastighet i varje bolag, till Ronneby 

kommun. Därefter kan kommunen sälja respektive bolag till önskad köpare 

vid tidpunkt som befinns lämplig. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(85) 
2022-09-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Ronnebyhus ska utifrån affärsmässighet, skatteeffekter och andra faktorer 

verka för en ur kommunkoncernperspektiv god affär. Ronnebyhus har 

erfarenhet från tidigare paketerade försäljningar och upplägget antas vara 

likartat. Prisfrågan behöver utredas av Ronnebyhus. Köpeskillingen för 

respektive bolag kommer att framgå av de förslag till köpeavtal som kommer 

att lämnas till kommunfullmäktige för godkännande.   

 

Under tiden från det att Ronneby kommun övertar fastigheterna genom de 

förvärvade bolagen till dess den kommunala verksamheten flyttat ut befintlig 

verksamhet från berörda byggnader, erbjuder sig AB Ronnebyhus att försätta 

att förvalta fastigheterna. Villkor för detta hanteras i en separat 

överenskommelse. 

  

Vid försäljning av fastigheter finns undantag från 

uttagsbegränsningsreglerna gällande allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag. Om kommunfullmäktige så beslutar kan alltså medel från 

försäljningarna komma att överföras till kommunen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att lämna följande ägardirektiv till AB 

Ronnebyhus/ Ronnebyhus Holding AB (dotterbolag): 

1. Att starta två nya aktiebolag under Ronnebyhus Holding AB 

2. Att överlåta fastigheten Hjortsberga 4:41 till det ena av de nystartade 

aktiebolagen. 

3. Att överlåta fastigheten Hoby 1:73 till det andra av de nystartade 

aktiebolagen. 

4. Att hantera villkor, formalia och praktiska frågor för start av bolagen samt 

överlåtelser enligt ovan. 

5. Att ta fram förslag till köpeavtal mellan Ronnebyhus Holding AB och 

Ronneby kommun för vart och ett av de nystartade bolagen, där Ronneby 

kommun är köpare. I förslagen till köpeavtal ska köpeskilling framgå. 

6. Att ta fram ett förslag till förvaltningsavtal för berörda fastigheter för tiden 

efter att Ronneby kommun förvärvat de nystartade bolagen till dess den 

kommunala verksamheten flyttat ut från lokalerna eller annan 

överenskommen tidpunkt. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(85) 
2022-09-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ägardirektiven ska fastställas på en extra/ordinarie bolagsstämma genom 

bolagsstämmoombud.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronnebyhus alternativt Ronnebyhus Holding 

AB: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 Val av ordförande vid stämman 

 Godkännande av röstlängd 

 Val av justeringsman 

 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet i AB Ronnebyhus alternativt Ronnebyhus Holding AB 

besluta att: 

 Fastställa ägardirektiv, punkterna 1-5, som beslutats av 

kommunfullmäktige enligt ovan. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola 

Robertsson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Ola Robertsson (S) yrkar avslag på försäljningen.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på yrkandena och 

finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkade om bifall till 

tjänsteförslaget.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 

kommunfullmäktige beslutar att lämna följande ägardirektiv till AB 

Ronnebyhus/ Ronnebyhus Holding AB (dotterbolag): 

1. Att starta två nya aktiebolag under Ronnebyhus Holding AB 
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2. Att överlåta fastigheten Hjortsberga 4:41 till det ena av de nystartade 

aktiebolagen. 

3. Att överlåta fastigheten Hoby 1:73 till det andra av de nystartade 

aktiebolagen. 

4. Att hantera villkor, formalia och praktiska frågor för start av bolagen samt 

överlåtelser enligt ovan. 

5. Att ta fram förslag till köpeavtal mellan Ronnebyhus Holding AB och 

Ronneby kommun för vart och ett av de nystartade bolagen, där Ronneby 

kommun är köpare. I förslagen till köpeavtal ska köpeskilling framgå. 

6. Att ta fram ett förslag till förvaltningsavtal för berörda fastigheter för tiden 

efter att Ronneby kommun förvärvat de nystartade bolagen till dess den 

kommunala verksamheten flyttat ut från lokalerna eller annan 

överenskommen tidpunkt. 

 

Ägardirektiven ska fastställas på en extra/ordinarie bolagsstämma genom 

bolagsstämmoombud.  

 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronnebyhus alternativt Ronnebyhus Holding 

AB: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 Val av ordförande vid stämman 

 Godkännande av röstlängd 

 Val av justeringsman 

 Prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

 

Vidare skall ombudet i AB Ronnebyhus alternativt Ronnebyhus Holding AB 

besluta att: 

 Fastställa ägardirektiv, punkterna 1-5, som beslutats av 

kommunfullmäktige enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 334 Dnr 2020-000540 011 

Utbyggnadsplan för handels- och verksamhetsområden  

Exploateringsingenjör Rebecka Bratlie lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringsenheten har i samarbete med Enheten för strategisk 

samhällsutveckling tagit fram en utbyggnadsplan för verksamhetsområden. 

Syftet med framtagandet är att ge en översiktlig bild över kommunens 

befintliga och framtida verksamhetsområden för att ha en grund till bland 

annat strategiska markköp, detaljplanearbete och framtida etableringar.  

Bedömning 

Ronneby kommun antog 2018 en ny översiktsplan som beskriver 

kommunens strategiska utveckling. I översiktsplanen finns nya områden 

utpekade vilka anses vara lämpliga för verksamheter. I kommunen finns det 

också ett antal befintliga områden där verksamheter av varierande karaktär 

och omfattning har funnits under olika lång tid. 

Syftet med att upprätta en utbyggnadsplan för verksamhetsområden är att 

redovisa vilka befintliga verksamhetsområden kommun har idag samt vilka 

framtida verksamhetsområden som pekas ut i översiktsplanen. Rapporten 

redogör i vilka områden det finns utrymme för fler etableringar och vilken 

typ av verksamhet som är lämplig på vilken plats i kommunen. Tillsammans 

med Ronneby kommuns utbyggnadsplan för bostäder ska utbyggnadsplanen 

för verksamhetsområden vara ett stöd i framtida prioritering av 

detaljplanearbete samt ett underlag för strategiska markköp och framtida 

etableringar av verksamheter. Dokumentet ska ge en enkel översikt över 

befintliga och kommande verksamhetsområden och ska skapa en gemensam 

bild för olika förvaltningar och enheter. 

Uppdraget att ta fram utbyggnadsplanen övertogs av Mark- och 

exploateringsenheten från Enheten för strategisk samhällsutveckling 2021. 

Den presenterades under planberedningen våren 2022 och därefter inkom 

andra förvaltningar samt Ronneby Miljö & Teknik AB med synpunkter som 

man i utbyggnadsplanen har tagit hänsyn till.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta 

Utbyggnadsplan för verksamhetsområden.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Kenneth 

Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att anta Utbyggnadsplan för 

verksamhetsområden. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 335 Dnr 2022-000321 261 

Svenstorp 2:2, Ronneby 24:7 - Betr markupplåtelser för 
torn att ersätta antenninstallationer på vattentornen 
Bräkne-Hoby och Ronneby, våra id BN0325B och 
BN0330B 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Cellnex/On Tower Sweden AB har antenner på vattentornen i Bräkne-Hoby 

och Ronneby. Ronneby Miljö och Teknik AB har sagt upp avtalen 

Bedömning 

Cellnex/On Tower Sweden AB har antenner på vattentornen i Bräkne-Hoby 

och Ronneby. Ronneby Miljö och Teknik AB har sagt upp avtalen och vill 

att de flyttar pga att det blir en större säkerhet för dricksvattnet. Ronneby 

Miljö och Teknik AB planerar även att byta tak på vattentornet i Bräkne-

Hoby under hösten.  

Cellnex/On Tower Sweden AB behöver därför ersättningsplatser för 

placering av antennerna. Det är viktigt att tornen placeras på rätt ställen 

eftersom vattentornen skymmer en del. Cellnex/On Tower Sweden AB har 

identifierat lämpliga platser: 

 

I Bräkne-Hoby (BN0325B) behöver masten placeras sydost om vattentornet 

så att vattentornet hamnar mellan antennsektorer inom ett område som inte 

har den högsta prioriteten att täcka. Platsen saknar detaljplan. 

 

I Ronneby (BN0330B) behöver masten placeras väster om vattentornet så att 

vattentornet hamnar mellan antennsektorer inom ett område som inte har den 

högsta prioriteten att täcka. Platsen har detaljplan ”Park eller plantering”. 

 

Cellnex/On Tower Sweden AB har skickat ett förslag på arrendeavtal på 20 

år med 5 års förlängning och 9 månaders uppsägning.  

Förslag till beslut 

Mark och Exploateringsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att godkänna arrendeavtalen.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

arrendeavtalen. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 336 Dnr 2021-000734 287 

Informationsärende fönsterbyte Stadshuset 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringsenheten har i uppdrag att utföra fönsterbyte på 

Stadshuset. Uppdraget kommer från Teknik- Fritid- och 

Kulturförvaltningens fastighetsenhet. Under arbetet med projektering och 

upphandling har det framkommit att fasaden är i sämre skick än vad man 

tidigare trott. Detta har presenterats på Kommunstyrelsens arbetsutskott och 

underlaget ligger med denna skrivelse.  

Bedömning 

Mark- och exploateringsenheten har i uppdrag att utföra fönsterbyte på 

Stadshuset. Uppdraget kommer från Teknik- Fritid- och 

Kulturförvaltningens fastighetsenhet. Under arbetet med projektering och 

upphandling har det framkommit att fasaden är i sämre skick än vad man 

tidigare trott. Detta har presenterats på Kommunstyrelsens arbetsutskott och 

underlaget ligger med denna skrivelse. Mark- och exploateringsenheten 

lämnar följande information om fasadplattorna: 

 

Orsaker till att fasadplattorna behöver lyftas bort i samband med fönsterbytet 

är följande: 

- Fönstrenas infästning gör att de inte går att lyfta ut något fönster utan 

att ta bort fasadplattorna runt om. I pågående projektering har 

infästningar tagits med på utredningar och handlingar 

 

- När fasadplattorna är nere rekommenderas/föreskrivs en rengöring av 

dem 

 

- Bakom fasadplattorna finns material av bl.a. asbest. Detta bör bytas 

ut när fasadplattorna är nere  

 

- Gavlar som saknar fönster bör få samma behandling så att det inte 

lämnas till senare och därmed skulle ha kvar asbest medans andra 

delar är utbytta. Risk för färgskiftningar finns också om delar av 

fasaden rengörs och andra delar inte. 
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- Högst troligt är att många (oklart hur många) fasadplattor inte 

kommer att klara nedmontering och återmontage  

 

- Reservdelar saknas nästan helt  

 

- Fasadplattorna bedöms högst troligt ha passerat sin livstid nu. 

Alternativt har mycket kort tid kvar efter en påfrestning av 

renoveringsarbeten 

 

- Riskerna med återmontering är att diffar, glipor bli framträdande och 

synas samt svårt att få samma liv i fasaden som idag  

 

- Om det bedöms gå att låna reservplattor från andra delar eller 

nyproducera kommer den plattan synas och vara synlig som utbytt  

 

- Vid nedmonteringen kommer varje enskild fasadplatta behöva 

märkas upp för att återmonteras på exakt samma plats. Annars 

kommer resultatet att bli ojämnt 

 

- Idag finns det 15 st olika storleksvarianter på fasadskivorna. Den 

vanligaste modellen finns det över 1000 st av. Totalt är det cirka 

4000 stycken plattor 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Ola Robertsson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Tommy 

Andersson (S) samt Nicolás Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 337 Dnr 2022-000424 169 

Kriskommunikationsplan 

Kommunikationsstrateg Heike Rosenqvist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 

extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner ha 

en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Ronneby kommun 

har reviderat den kommunövergripande ledningsplanen, vilket medför en 

nödvändighet att även anpassa underordnade styrdokument, som exempelvis 

kriskommunikationsplanen. Ändringarna bedöms ha ringa karaktär vilket är 

anledningen till att den reviderade planen inte har skickats på förnyat remiss.  

      

Bedömning 

Ronneby kommun har reviderat den kommunövergripande ledningsplanen, 

vilket medför en nödvändighet att även anpassa underordnade styrdokument, 

som exempelvis kriskommunikationsplanen. Ändringar berör i huvudsak 

kriskommunikationsfunktionens benämning enligt nya NATO-standard som 

K7, justeringar gällande arbetsplats. Ändringarna bedöms ha ringa karaktär 

vilket är anledningen till att den reviderade planen inte har skickats på 

förnyat remiss.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

1. besluta anta den reviderade kommunövergripande 

kriskommunikationsplanen. 

 

2. delegera till kommundirektören att kunna anta framtida revideringar 

av den kommunövergripande kriskommunikationsplanen som 

uppstår till följd av revideringar av överordnade styrdokument, som 

t.ex. ledningsplanen och som bedöms ha ringa karaktär.      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) samt Peter Bowin (V). 
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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 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

1. anta den reviderade kommunövergripande 

kriskommunikationsplanen. 

 

2. delegera till kommundirektören att kunna anta framtida revideringar 

av den kommunövergripande kriskommunikationsplanen som 

uppstår till följd av revideringar av överordnade styrdokument, som 

t.ex. ledningsplanen och som bedöms ha ringa karaktär. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 338 Dnr 2022-000433 4006 

Ökade drivmedelskostnader - Vård- och 
omsorgsnämnden 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden § 118: 

Sammanfattning  

Priset på drivmedel har ökat under 2022 vilket medför ökande kostnader för 

vård- och omsorgsförvaltningen och de privata aktörer som utför tjänster till 

förvaltningen.      

Bedömning 

I förvaltningen finns 100 leasingbilar. 2 av dessa drivs med hjälp av el, de 

andra drivs med hjälp av bensin, diesel eller gas. Vård- och 

omsorgsförvaltningens kontaktekonom har räknat ut att ökningen motsvarar 

ca 700 000 kronor på helårsbasis. Beräkningen är gjord utifrån antal leasade 

mil och hur stor förbrukning bilarna har. Vård- och omsorgsförvaltningen 

kan inte inom budgetram täcka dessa kostnader själva. Vård – och 

omsorgsförvaltningen föreslår därför vård- och omsorgsnämnden att föreslå 

Kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

hur förvaltningen ska kompenseras för de ökade drivmedelskostnaderna.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

Föreslå Kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda hur förvaltningen ska kompenseras för de ökade 

drivmedelskostnaderna.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-08-31 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur förvaltningen ska 

kompenseras för de ökade drivmedelskostnaderna. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på vård- och 

omsorgsnämndens förslag.       
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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 att avslå vård- 

och omsorgsnämndens förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 339 Dnr 2022-000430 001 

Redovisning av uppdraget "Utreda möjligheterna till att 
effektivisera nämndsekretariatet genom att förändra 
tids- och datumutlägget för nämndsmöten och andra 
politiska möten över året" 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I budgeten för 2022 formulerades följande uppdrag: Att utreda möjligheterna 

till att effektivisera nämndsekretariatet genom att förändra tids- och 

datumutlägget för nämndsmöten och andra politiska möten över året. 

Uppdraget gavs till kommundirektören som i sin tur gett uppdraget till 

kanslichefen. 

Utredningen har genomförts genom enkät till förvaltningschefer och 

nämndsordförande. Nämndsekreterarna har intervjuats. Utöver detta har en 

omvärldsanalys gjorts. 

I utredningen görs en nulägesbeskrivning, resultat från enkäter och intervjuer 

liksom omvärldsbevakningen redovisas och en sammanfattande analys görs. 

   

Bedömning 

Nämndsekretariatet hanterar i år drygt 150 protokollförda sammanträden. 

Utöver dessa tillkommer sammanträden där inte protokoll förs. I utredningen 

beskrivs även nämndsekreterarnas övriga uppgifter. 

Enkäter och intervjuer visar att sammanträdesplaneringen görs genom att 

nämndsekreteraren tar fram ett förslag som sedan skickas till 

nämndsordförande och förvaltningschef för synpunkter. Basen är tidigare års 

planeringar och synpunkter som tidigare framförts som att hänsyn ska tas till 

att nämnden ska kunna hantera ekonomiska uppföljningar. Andra 

utgångspunkter är att försöka hantera att politiker sitter i olika nämnder samt 

att det ska fungera för nämndsekreterare som skriver i flera nämnder. Att få 

ett bra flöde i förhållande till kommunstyrelse och kommunfullmäktige är en 

annan utgångspunkt som lyfts fram. 

Inga svar pekar på att det går att effektivisera nämndsekretariatet genom att 

förändra tids- och datumutlägget för nämndsmöten utifrån de önskemål och 

synpunkter som framförs. Med det ekonomiska läget och nämndernas behov 

av god insyn och uppföljning av ekonomin följer att nämndsammanträdena 
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läggs i senare delen av månaden. Ett fåtal tror på färre möten under året och 

det betonas snarare att mötena behöver vara effektiva. 

I ett omvärldsperspektiv sticker inte Ronneby ut även om det kan vara svårt 

att göra jämförelser i alla delar. Antalet möten är ungefär detsamma liksom 

antalet nämndsekreterare i förhållande till detta. Det som avviker något är 

sammanträdenas längd i Ronneby. 

En flytt av nämnder datummässigt eller kortare sammanträden bedöms dock 

inte ensamt kunna påverka nämndsekretariatets behov av personal. Det är 

snarare om antalet sammanträden minskas eller om antalet nämnder och 

utskott skulle minska som en märkbar effektivisering eventuellt skulle kunna 

genomföras.  

För nämndsekretariatets del skulle arbetet gynnas utifrån 

sårbarhetsperspektiv och arbetsmiljöperspektiv om nämndsmötena fördelas 

ut mer över hela månaden och att mötena inte läggs så att de inte krockar 

med varandra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att anse uppdraget att ” Utreda möjligheterna till att effektivisera 

nämndsekretariatet genom att förändra tids- och datumutlägget för 

nämndsmöten och andra politiska möten över året", för redovisat.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Ola 

Robertsson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anse 

uppdraget att ” Utreda möjligheterna till att effektivisera nämndsekretariatet 

genom att förändra tids- och datumutlägget för nämndsmöten och andra 

politiska möten över året", för redovisat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 340 Dnr 2022-000259 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år, i juni och oktober. 

Totalt finns 47 stycken anmälda medborgarförslag som inte är besvarade. 

Sedan redovisningen i juni (med uppgifter om läget 15 maj) har 12 stycken 

medborgarförslag beslutats av kommunfullmäktige eller 

nämnd/kommunstyrelse.  

Under 2022 har det hittills anmälts 33 medborgarförslag t.o.m. 

kommunfullmäktige 2022-06-22. Till dessa tillkommer de tio som inkommit 

efter kommunfullmäktige i juni och som inte anmälts. 16 stycken 

medborgarförslag är äldre än 12 månader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 341 Dnr 2022-000260 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år, i juni och oktober. Det finns i dagsläget 17 obesvarade motioner varav tio 

har inkommit och anmälts under 2022. Ytterligare fem har inkommit men är 

ännu ej anmälda. Två motioner är beslutade sedan förra redovisningen. Sju 

stycken är äldre än ett år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen i protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 342 Dnr 2021-000552 214 

Hulta 2:115 - Detaljplan för bostäder 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

2018-09-26 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden att ge Miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplan för Hulta 2:115, öster 

om Halladalsvägen. Syftet med detaljplanen var att skapa möjlighet till 

förtätning av befintligt bostadsområde.  

De första skisserna visade att ca 8 villatomter skulle kunna fungera. I 

inledningsskedet framkom att Miljöteknik gjorde en större 

dagvattenutredning för Halladalsvägen med anledning av 

översvämningsproblem. Det innebar att dagvatten från det nya området inte 

kan avledas mot väster utan måste dels fördröjas inom planområdet och 

avledas mot öster. 

En dagvattenutredning för området genomfördes och visade att för att klara 

dagvattenflödena krävdes mer kvartersmark för omhändertagande av 

dagvatten. Med anledning av detta diskuterades kostnaderna för 

exploateringen och en exploateringskalkyl togs fram och redovisades för 

planberedningen 2022-08-30. Kalkylen visade att kostnaderna var betydligt 

större än intäkterna. Det resulterade i att Enheten för strategisk 

samhällsutveckling fick i uppdrag att skriva fram ett förslag till beslut att 

avsluta det pågående planarbetet. 

 

Bedömning 

Med hänvisning till dagvattenutredningen kommer delar av kvartersmarken 

att behövas för dagvattenhanteringen vilket innebär mindre byggbar mark. 

Att exploatera området innebär stora kostnader i förhållande till vad 

detaljplanen ger möjlighet till.       

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att ge 

Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att avsluta planarbetet. 

      

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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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 att ge enheten 

för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att avsluta planarbetet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 343 Dnr 2021-000483 214 

Kalleberga 1:3 m.fl.  - Upprättande av detaljplan för 
bostadsändamål - antagande 

Planarkitekt Peter Robertsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 1:3 med flera fastigheter har varit 

utsänd för så kallad granskning. Förslaget har därefter justerats i en mindre 

omfattning utifrån de synpunkter som kommit in under granskningstiden. 

Inkomna synpunkter och hur planförslaget justerats redovisas i ett särskilt 

granskningsutlåtande. Förslaget är nu lyft till politisk behandling för ett 

antagande av den nya detaljplanen. 

Den nya detaljplanen medger en utveckling av Junibackens förskola och 

föreslår en utbyggnation av ett nytt bostadsområde på kommunalägd mark i 

östra Kallinge. Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen Ronneby 2035 

och bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms 

inte vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 

betydelse. Vid framtagandet av detaljplanen användes ett standardförfarande.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-09-26 § 220 att uppdra åt 

miljö- och byggnadsförvaltningen att påbörja planarbetet för det område som 

i översiktsplan Ronneby 2035 benämns som Ka-08. Planarbetet påbörjades 

hösten 2018 och inleddes med arkeologiska undersökningar i området. 

Därefter har kompletterande undersökningar som översiktlig geoteknisk 

undersökning, dagvattenutredning, trafikutredning och trafikbullerberäkning 

tillkommit. Ytterligare arkeologiska insatser bedöms inte nödvändiga med 

anledning av det blygsamma resultat som påträffats i området 2019. 

Junibacken är en befintlig kommunal förskola i östra Kallinge. 

Utbildningsnämnden beslutade 2012-06-14 § 84 att Junibackens förskola 

inom något år kommer behöva fem nya avdelningar. Det har därför bedrivits 

särskild dialog med utbildningsförvaltningen under planarbetets gång i syfte 

att utreda framtida behov för Junibackens förskola. Utifrån dialog med 

utbildningsförvaltningen bedöms förskolan ha ett behov av en total kapacitet 

för 150 barn, till skillnad från nuvarande 90 barn. När i tiden en 

ombyggnation eventuellt kommer att ske är inte bestämt. 

Detaljplanen föreslår i övrigt en varierad bostadsutveckling i området. 

Beroende på vilka bostadsformer som byggs kan området komma att rymma 

mellan 16-80 nya bostäder, beroende på om området bebyggs med enbart 
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friliggande enbostadshus (villor) eller en kombination av friliggande 

enbostadshus, radhus och flerfamiljshus uppåt två våningar beroende på 

topografiska förhållanden och sammanhanget till kringliggande befintlig 

bebyggelse.  

Trafikutredningen till den nya detaljplanen föreslår bl.a. en breddning av 

Halsjövägen och införande av separata ytor för gång- och cykeltrafik. 

Planförslaget föreslår även en gata mellan Halsjövägen och Åldermansvägen 

likt gällande stadsplan från 1937 för att koppla ihop de båda gatorna och på 

så sätt fördela trafiken jämnt i området. Några riktvärden för buller kommer 

inte överskridas enligt utförd trafikbullerberäkning på Kallebergavägen.  

Planområdet bekräftar även befintlig bebyggelse i området samt områdets 

kulturvärden då detta är en del av den ursprungliga byn Kalleberga, som 

tillsammans med Häggatorp senare kom att bilda orten Kallinge. 

Anledningen till att viss andel befintlig bebyggelse har kommit att ingå i 

detaljplanens avgränsning är mestadels för att göra bebyggelsen planenligt 

men även i syfte att förtydliga områdets kulturvärden. Det finns flera 

fastigheter som enbart delvis är planlagda och det finns även ett par 

fastigheter som är planlagda med olika detaljplaner eller äldre byggnads- och 

stadsplaner.  

Planområdet bedöms ha goda förutsättningar att bli ett barnvänligt område. 

Förskolan och dess infart är placerad nära Kallebergavägen och de nya 

bostadskvarteren i detaljplanen kommer att försörjas med en återvändsgata. 

Det bedöms därför inte finnas risk för onödig trafik i området. Planförslaget 

rymmer flera grönytor och gena passager samt gång- och cykelvägar för en 

trafiksäker vardag. 

Det finns en geoteknisk undersökning för området som visar goda 

markförhållanden för byggnation. Planområdet ingår i det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten och spill. Planområdet föreslås anslutas till 

kommunalt verksamhetsområde för dagvatten gata och fastighet. 

Dagvattenutredningen föreslår flera åtgärder för att kunna omhänderta 20-

årsregn, vilka har implementerat i planförslaget inom ytor för allmän plats 

natur. Detaljplanen är även anpassad för att kunna motstå ett 100-årsregn. 

Planområdet föreslås även ha kommunal avfallshantering och återvinning. 

El, fiber och fjärrvärme finns i området. Det finns en transformatorstation i 

området som bekräftas i aktuellt planförslag.  

Planförslaget berör inget Natura 2000-område eller övriga betydande 

naturvärden. Området omfattas inte av något riksintresse. Däremot berörs 

MSA-område (Minimum Safe Altitude), stoppområde för höga objekt och 

påverkansområde väderradar. Detta har inneburit en begränsning i totalhöjd 

för exempelvis transformatorstation i det fall en signalmast skulle behöva 

monteras. Detaljplanen föreslår en högsta nockhöjd på 12,0 m samt en i vissa 

fall en högsta totalhöjd om 20 meter. Platsen för detaljplanen bedöms ligga 
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inom sammanhållen bebyggelse. och Försvarsmakten intressen bedöms inte 

påverkas negativt.  

Det finns inga omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan och 

en miljöbedömning behöver därmed inte göras. Samråd med länsstyrelsen 

har skett inför samrådsskedet och i yttrande daterat 2018-11-22 har 

Länsstyrelsen meddelat att de instämmer i kommunens bedömning om att 

genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra en betydande 

miljöpåverkan. 

 

Förutsättningar vid inlösen av mark för allmän plats 

Förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 1:3 innebär att den sedan 1937 

planlagda förlängningen av Hemmansvägen kvarstår samt 1967 års korsning 

mot Halsjövägen. Detta betyder att förslaget även fortsättningsvis föranleder 

att viss mark löses in från en privat fastighetsägare. Inlösen avser fräst 

allmän plats för gata men även en liten del kvartersmark för bostadsändamål. 

I fråga om kvartersmarkens utsträckning har den nya detaljplanen utformats 

så att den privata fastighetsägaren ska kunna behålla en större andel av sin 

fastighet inom kvartersmark än vad gällande äldre stadsplan medger 

Då förslaget till detaljplan föranleder inlösen av mark för allmän plats 

bedöms förslaget vara av sådan principiell vikt att Kommunfullmäktige bör 

ta ställning till antagandet av detaljplanen.  

 

Förslag till beslut 

Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 1:3, del av gamla Kalleberga by i 

enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L), Ola Robertsson (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till ny detaljplan för Kalleberga 1:3, 
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del av gamla Kalleberga by i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 344 Dnr 2022-000097 011 

Planeringsstrategi 2022 

Planarkitekt Hanna Faming lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Lagändringar från 1 april 2020 i Plan- och bygglagen innebär att kommunen 

ska göra en aktualitetsprövning av gällande översiktsplan genom att ta fram 

en planeringsstrategi. I strategin ska kommunfullmäktige ta ställning till 

ändrade planeringsförutsättningar för översiktsplanens aktualitet. Till sin 

hjälp har kommunen bland annat haft länsstyrelsens underlag till 

planeringsstrategin. 

Prövningen av översiktsplanens aktualitet ska göras i förhållande till om 

planen ger vägledning om den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur 

den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, hur planen 

tillgodoser värdena i riksintressen och hur gällande miljökvalitetsnormer 

följs. 

Lagkravet om en planeringsstrategi innebär att kommunen under perioden 

från ordinarie val till Kommunfullmäktige år 2022 fram till senast 11 

september 2024 antingen ska ha antagit en planeringsstrategi eller en ny 

översiktsplan. Om detta inte genomförs inom tidsramen upphör 

översiktsplanen att vara aktuell.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-11 att ge enheten för strategisk 

samhällsutveckling i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan, det grundar sig 

framför allt i behovet av ny mark för verksamheter, men också bostäder.  

Planeringsstrategin har tagits fram utifrån förutsättningen att det redan finns 

ett beslut om att upprätta en ny översiktsplan. En ny översiktsplan påbörjas 

under 2022, målet är att den ska antas 2025 och ha sikte på 2045. 

      

Bedömning 

Utifrån innehållskraven i PBL 3 kap. bedöms översiktsplanen i huvudsak 

vara aktuell.  

Flera av de tillhörande tematiska tilläggen och underlagen är däremot i 

behov av revidering och behöver tydligare relatera till nya 

planeringsförutsättningar. Det har också sedan 2018 tillkommit nationell 

lagstiftning och lokala styrdokument som gör att andra prioriteringar kan 

behöva göras och att vissa ämnesområden behöver utvecklas eller tillkomma 
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i en ny översiktsplan. Vissa lokala planer, strategier och liknande har också 

ersatts eller slutat gälla sedan 2018.  

I en ny översiktsplan behöver nytt och reviderat planeringsunderlag beaktas 

och frågor så som klimatanpassning, barnrättsperspektivet och elomställning 

få större utrymme. En ny översiktsplan kommer att inkludera en uppdatering 

av tematiska tillägg och utgå från ett reviderat bostadsförsörjningsprogram 

samt innehålla fördjupningar över vissa delar av kommunen. 

Planeringsstrategin ska i fortsättningen arbetas fram efter varje ordinarie val, 

under den kommande hösten. Det innebär att översiktsplanen utvärderas 

tidigt under mandatperioden och att ett kontinuerligt uppföljningsarbete av 

denna sker. Det är enheten för strategisk samhällsutveckling på 

kommunledningsförvaltningen som är dokumentansvarig.  

Planeringsstrategins omfattning kan komma att variera. Innehållet och 

möjliga aktiviteter från planeringsstrategin bör arbetas in i 

verksamhetsplaner för mandatperioden.       

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta förslaget till Planeringsstrategi för 

Översiktsplan Ronneby 2035 i enlighet med 3 kap. 23 § Plan- och bygglagen 

(2010:900).        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till Planeringsstrategi för 

Översiktsplan Ronneby 2035 i enlighet med 3 kap. 23 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 345 Dnr 2022-000050 011 

Prioritering av detaljplaner 2022 

Stadsarkitekt Helena Revelj lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Prioritering av detaljplaner och planuppdrag sker enligt en beslutad 

prioriteringslista. Listan ses över tre gånger per år samt därutöver vid behov. 

Föregående beslut om prioritering togs av Kommunstyrelsen 2022-04-05.       

Bedömning 

Listan redovisar en bedömning av givna planuppdrag utifrån prioriterings-

matrisen. Matrisen utgår från följande grunder: demografi, volym, 

genomförbarhet, kommunal ekonomi, personella resurser, om 

efterfrågan/intressent finns samt om planen genererar nya arbetstillfällen. 

För varje bedömningsgrund ges poäng. Ju högre poäng en plan får desto 

högre prioritering. Mer detaljerad information om matrisen finns som bilaga. 

Bedömningarna har gjorts av en arbetsgrupp där stadsarkitekt, mark- och 

exploateringschef, näringslivschef, planarkitekt samt exploateringsingenjör 

finns representerade. 

 

Listan ska ses som en grund för diskussion och beslut i Kommunstyrelsen. 

Det ges inga förslag till omflyttningar i listan från arbetsgruppen. Däremot 

finns till varje planuppdrag en bedömning om planen anses ha ett 

samhällsstrategiskt värde. Det finns också information om huruvida planen 

har en tilldelad handläggare samt information om tidplaner för de olika 

uppdragen. Förslaget till prioriteringslista finns i två versioner – en förenklad 

med övergripande information och en detaljerad med all information. 

 

Sedan förra beslutet har följande förändringar skett i listan: 

 Följande nya uppdrag har givits 

o Svenstorp 5:15 m. fl. i Bräkne-Hoby 

o Strukturplan för Ro-01 i Ronneby 

o Bostäder har inkluderats i uppdraget för 

förskola i södra Risatorp 

 Följande detaljplaner har antagits 

o Detaljplanen för Hjortsberga 4:73, del av – 

Södra Johannishus (överklagad) 

o Upphävandet för del av plan på Jordö 2:3 och 

2:37 (överklagad) 

o Detaljplanen för Svenstorp 2:109 – Tallet 
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 Förändringar i poängen för följande planuppdrag 

o Gärestad 1:13 – Östra Gärdet (ökad poäng för 

genomförbarhet) 

o Ronneby 24:13 och Ronneby 24:16 – 

Älgbacken (minskad poäng för demografi) 

o Risatorp 3:63 m. fl. – Persborgsgölen (minskad 

poäng för demografi) 

o Risatorp 1:10, del av – Risatorp södra (ökad 

poäng för volym och demografi)  

     

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

arbetet med detaljplaner och planuppdrag ska ske enligt redovisat förslag på 

prioriteringslista daterad 2022-09-15.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

arbetet med detaljplaner och planuppdrag ska ske enligt redovisat förslag på 

prioriteringslista daterad 2022-09-15.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 346 Dnr 2018-000525 317 

Effektbelysning på Ronneby Torg 

Exploateringsingenjör Daniel Camenell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sedan några år tillbaka har nya belysningsarmaturer från Fagerhult 

monterats på Ronneby Torg och på Gågatan.  

Vid arbetet med att ta fram nya armaturer för funktionsbelysning studerades 

även förslag för effektbelysning. Leverantören presenterade ett förslag på 

spotlights som riktades mot träden på torget för att få mer rymd, detta förslag 

gick man vidare med och armaturerna monterades.   

Utöver förslaget på spotlights mot träden presenterades även fyra andra 

förslag  

- En typ av spotlight som riktas ner mot marken eller mot en vägg som 

skapar ett specifikt mönster på ytan den lyser på, GOBO-projektor. 

- Markmonterad belysning kring muren för att ta fram strukturen som 

finns i den huggna stenen. 

- En armatur som kan sättas i vatten för att framhäva konstverket i 

fontänen. 

- En på större spotlights med olika färger, RGBW, som kan riktas mot 

marken.  

Genom att gå vidare med förslagen från Fagerhult håller man sig fortsatt till 

det formspråk av armaturer som är skapat på torget och Karlskonagatan    

Bedömning 

För att skapa mer ljus på torget i Ronneby föreslås det att sätta upp två 

GOBO-projektorer, en på den södra och en på den norra delen av torget, 

samt att man belyser muren på torget för att få bort känslan av en barriär som 

skiljer torget i två delar.  

Valet av linser till projektorn, som skapar ljusbilden på marken, är många 

och valet av lins överlämnas till BID att bestämma. Då linserna är lätta att 

byta kan man ha olika motiv för olika årstider.  

Samtliga förslag med illustrationsskisser finns att se i bilaga till 

tjänsteskrivelsen.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att besluta om att ge mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att montera GOBO-projektorer samt den 

markförlagda belysningen kring muren.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) 

samt Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

förslaget att ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att montera 

GOBO-projektorer samt den markförlagda belysningen kring muren. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 347 Dnr 2021-000718 253 

Markförsäljningar inom verksamhetsområdet Gärdet  

Exploateringsingenjör Sara Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Bolaget JFK 1 AB har markanvisning på del av Gärestad 1:13 (idag Frakten 

3). Bygglov för anläggande av industribyggnad finns. Markpriset är enligt 

tidigare beslut satt till 100 kr/kvm.  

Bedömning 

Bolaget JFK 1 AB har markanvisning på del av Gärestad 1:13 (efter 

lagakraftvunnen lantmäteriförrättning Frakten 3). Bygglov för anläggande av 

industrihall om ca 720 kvm finns. Markpriset är enligt tidigare beslut satt till 

100 kr/kvm och ger i detta fall en total köpeskilling på 462 000 kr.  Köparen 

står för förrättningskostnaden. Om köparen inte fullföljer tänkta 

byggnationsplaner har kommunen rätt att köpa tillbaka fastigheten för 

motsvarande köpeskilling enligt framtaget köpeavtal.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta godkänna köpeavtal för Frakten 3 inom verksamhetsområdet Gärdet.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

godkänna köpeavtal för Frakten 3 inom verksamhetsområdet Gärdet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 348 Dnr 2022-000440 001 

Handlingsalternativ för samordnad varudistribution i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

Fredrik Mårdh från Energikontor Sydost redovisar uppdrag om samordnad 

varudistribution i Ronneby. 

Han informerar om vad en samordnad varudistribution är, vad det finns för 

incitament för införande samt hur de samordnade varudistributionscentraler 

som finns idag i Sverige arbetar. 

Tre handlingsalternativ (case) redovisas liksom dess för- och nackdelar. 

Case 1 Outsoursing i samverkan 

Case 2 Outsoursing i egen regi 

Case 3 Äga central      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Ola Robertsson (S), 

Tommy Andersson (S) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

- att implementera en samordnad varudistribution enligt beskrivet case 2. 

- att ha som mål att genomföra det under en 3 års period 2023-25. 

- att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till KS i januari 2023 

med en mer komplett projektbeskrivning och en utsedd projektledare. 

 

Ola Robertsson (S) yrkar att även case 3 ska utredas. 

      

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Ola Robertssons 

(S) tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att 

 

-  implementera en samordnad varudistribution enligt beskrivet case 2 

alternativt case 3. 

-  ha som mål att genomföra det under en 3 års period 2023-25. 

-  ge kommundirektören i uppdrag att återkomma till KS i januari 2023 med 

en mer komplett projektbeskrivning och en utsedd projektledare. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 349 Dnr 2022-000445 370 

Åtgärder med anledning av elbrist - statusrapportering 

Säkerhetsskyddschef Roland Edvinsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Mot bakgrunden av den aktuella påfrestningen på elförsörjningen och de 

framtida scenarier kring möjliga frånkopplingar som presenterats och 

därmed dess påverkan på Ronneby kommuns olika verksamheter och dess 

invånare har följande frågeställningar undersökts: 

- vatten vid elavbrott i kommunens lokaler boenden, kök  

- bränsle/diesel reserver  

- elverk – dieseldrivna  

- utrustning för att kunna distribuera mat från köken 

      

Bedömning 

Den samlade bilden visar på att vissa förstärkningsinsatser kan behöva göras 

för att säkra robustheten i de samhällsviktiga verksamheterna inom Ronneby 

kommun. Detaljer kring detta finns bl.a. i de gjorda Risk- och 

sårbarhetsanalyserna (RSA), nödvattenplanen och de kompletterande 

handlingar som arbetats fram inom de berörda kommunala verksamheterna 

inkl. bolagen. Kostnader är ännu ej specificerade.  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

1. besluta att ge uppdrag till kommundirektören att göra en 

prioriteringsordning av identifierade förstärkningsinsatser.  

2. besluta att ge uppdrag till kommundirektör och berörda förvaltnings- 

och bolagschefer att genomföra nödvändiga & prioriterade 

förstärkningsinsatser för att säkra robustheten i de samhällsviktiga 

verksamheterna. Uthålligheten för insatserna ska harmoniseras med 

det framtida kostlager som tidigare beslutats om, dvs 6 månader.  

3. Finansiering tas från Kommunstyrelsen oförutsedda reserver. 

4. besluta att anta ett energieffektiviseringsprogram inom alla 

kommunala verksamheter inkl. bolag med målet att spara in 15 % på 

2019-2021 års medelsförbrukning från och med 2023. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Peter Bowin (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Kenneth 

Michaelsson (C) samt Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till punkterna 1, 2 och 4 men 

att punkt tre ändras till föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker 

genom investeringsmedel om 2 miljoner kronor.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

1. ge uppdrag till kommundirektören att göra en prioriteringsordning av 

identifierade förstärkningsinsatser,  

2. ge uppdrag till kommundirektör och berörda förvaltnings- och 

bolagschefer att genomföra nödvändiga och prioriterade 

förstärkningsinsatser för att säkra robustheten i de samhällsviktiga 

verksamheterna. Uthålligheten för insatserna ska harmoniseras med 

det framtida kostlager som tidigare beslutats om, dvs 6 månader.  

3. föreslå kommunfullmäktige att finansiering sker genom 

investeringsmedel om 2 miljoner kronor. 

4. anta ett energieffektiviseringsprogram inom alla kommunala 

verksamheter inkl. bolag med målet att spara in 15 % på 2019-2021 

års medelsförbrukning från och med 2023. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 350 Dnr 2022-000253 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2022 

Protokollsutdrag från socialnämnden § 126: 

Sammanfattning  

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och rapportering 

enligt 16 kap 6f § socialtjänstlagen, för andra kvartalet 2022, redovisas för 

Socialnämnden.      

Socialnämndens beslut 2022-08-30 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige       

Propositionsordning 

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

till beslut och det är socialnämndens. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 351 Dnr 2022-000110 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG permanenta 
boulebanor i Brunnsparken 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att det anläggs 6-8 permanenta 

boulebanor i Brunnsparken. Förslagsställaren menar att det skulle vara en 

tillgång till såväl kommuninvånare som turister och ser ett samarbete mellan 

Ronnebys bouleföreningar, Ronneby kommun, Brunnsbadet och Ronneby 

Brunn. Förslag på placering är väster om minigolfbanorna men 

förslagsställaren anger att det finns alternativa platser i området som skulle 

fungera.  

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden har haft förslaget på remiss och följande 

bedömning görs: 

”Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen bedömer förslaget intressant och 

att det harmoniserar väl med ”Brunnsparken framtida utveckling” gällande 

aktiviteter i Brunnsparksområdet. Dock bör lämplig plats utredas även om 

förslagen plats är bra. Detta eftersom området ligger inom Kulturreservatet 

och dess bestämmelser. Erforderliga tillstånd för anläggningen bör 

diskuteras med Länsstyrelsen. Här behövs också en mindre förstudie för att 

kostnadsberäkna projektet och därefter skall finansiering säkerställas. Dessa 

uppdrag bör ställas till Mark, - och Exploateringsenheten att utreda i 

samarbete med Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen.” 

Idag används grusytan framför Brunnshallarna för boulespel. Vid flera 

tillfällen har det även genomförts större boule-tävlingar här och då har 

banorna tillfälligt markerats upp. Nya banor utomhus har dock i regel 

stenmjöl som ytskikt. 

Innan beslut om permanenta bouleplaner behöver det, såsom konstateras i 

remissyttrandet, göras en förstudie där man tittar på alternativa platser, 

kostnadsberäknar och har dialog med bouleföreningarna i Ronneby.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att 
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- ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att i samarbete teknik-, fritid- 

och kulturförvaltningen göra en förstudie av anläggning av permanenta 

boulebanor i Brunnsparken inklusive kostnadsberäkning och  

medborgarförslaget därmed är besvarat.    

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att medborgarförslaget avslås.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 352 Dnr 2022-000111 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG hundlekplats 
på Silverplan 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås följande: ”Även hundarna behöver en 

lekplats i Ronneby mitt förslag på Silverplan i Brunnsparken när den 

förhoppningsvis ska moderniseras, kan även vara på annan central plats i 

Ronneby. Hundlekplatsen bör givetvis vara stor ca som Silverplan och 

inhägnat gärna med lekredskap i form av tunnel balansbom o s v samt en 

bänk till husse o matte att vila på mellan aktiviteterna”.   

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till teknik-, fritid- och kulturnämnden 

som gör följande bedömning: ”Ronneby kommun har andra planer för 

utnyttjandet av Silverbergsplan. Denna yta är avsedd för större evenemang 

typ Diggiloo eller liknande som kräver stora ytor. Att göra om denna plan 

eller någon annan yta i denna storlek (ca 33 000 kvm) samt utrusta den med 

redskap/utrustning för hundar är inte realistiskt med hänvisning till både 

ekonomi och ytans storlek.” 

Nämnden förslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

Vid anmälan av medborgarförslaget beslutades att kommunstyrelsen skulle 

fatta beslut om det.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget.  

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 353 Dnr 2022-000116 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG vikten av 
nödvändig, bra och tidig information om förändring till 
effektmätning 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett medborgarslag föreslås att husägare med direktverkande eluppvärmning 

inom Miljötekniks nätområde snarast får tydlig och bra information om 

förändringen till effektmätning.   

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till Ronneby Miljö & Teknik AB som yttrat 

följande: 

”Vi har inte påbörjat arbetet med genomgång av nättarifferna eftersom vi har 

avvaktat Ei:s arbete med att ta fram föreskrifter om hur nättariffer ska 

utformas för att främja ett effektivt utnyttjande av elnätet. De nya 

föreskrifterna Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

för utformning av nättariffer för ett effektivt utnyttjande av elnätet EIFS 

2022:1 publicerades på Ei.se den 26 april 2022 och ska börja tillämpas 

senast den 1 januari 2027. Att informera våra kunder är ett prioriterat arbete 

som vi på Miljöteknik har stort fokus på, både vilka olika kanaler vi når våra 

kunder på bästa sätt och på vilket sätt informationen presenteras så att den 

blir lätt att förstå och är tydlig. T.ex. så pågår ett arbete där Miljötekniks 

Kommunikatör i samråd med kommunen tittar på möjligheten att utveckla 

Miljötekniks hemsida så exempelvis villaägare enklare kan hitta information 

om kommande utformning av nättariffer.”  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 354 Dnr 2022-000212 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG bygg 
Gribshunden på Östra Piren 

Exploateringsingenjör Daniel Camenell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en replika av Gribshunden 

ute på Östra Piren enligt dåtidens byggnadssätt. När bygget väl är utfört 

skulle den nya båten kunna trafikeras inom Ronneby skärgård. 

 

”Gribshunden. Ett fantastiskt objekt som nått forskare världen över. Jag vill 

se att man bygger Gribshunden i Ronneby. Träarbetare världen över skulle 

vilja vara med och bygga. Helst med dåtidens verktyg. Tänk att bygga detta 

på östra piren i hamnen! Filmteam och andra ska bjudas in för att finansiera 

byggandet. SVT är självskrivna, förstås. Tänk sen historiska författare som 

vill dokumentera det hela. När bygget är klart lägger vi Gribshunden i 

hamnen. Nu kan alla se skeppet! Går att tänka sig massor av aktiviteter kring 

Gribshunden. Detta är för bra att inte ta till vara på. Kanske kan bli nya 

Kalle- båten? Ja, det var ett skämt. Eller? Fantasin får inte sätta gränser, 

ännu.”  

Bedömning 

I dagsläget arbetar man med planeringen av ett nytt museum för bland annat 

Gribshunden. Att samtidigt påbörja ett arbete med att bygga en replika av 

skeppet skulle innebära enorma resurser i både tid och pengar.    

 

Att jämföra med Ostindienfararen Götheborg som färdigställdes 2005 efter 9 

års arbete och ofantliga kostnader samt ett helt båtvarv till sitt förfogande.     

Förslag till beslut 

Mark och exploateringsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

62(85) 
2022-09-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 355 Dnr 2022-000121 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG fler parksoffor 
och fikabord vid Östra Piren 

Exploateringsingenjör Daniel Camenell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att sätta ut flera parksoffor och 

fikabord vid Östra Piren. Då medborgarförslaget skickades in fanns det 

enbart två fikabord i området, några som ständigt var upptagna.  

 

”Skulle önska fler parksoffor och fikabord med sittplatser vid Östra Piren 

i Ronneby.  Finns bara 2(?) på hela området och dessa är ofta upptagna. 

Området har blivit populärt hos många att gå/cykla/ köra till och vore trevligt 

om man kunde sitta ner en stund.”    

Bedömning 

Sedan medborgarförslaget inskickande har ett flertal parkbänkar placerats ut 

ute på Östra Piren, dels vid parken, dels vid ”evenemangsområdet”. 

Samtidigt pågår ännu försköningar i området för att profilera dess karaktär. 

Under hösten kommer entrén att definieras i samband med att en ny aktör 

har etablerat sig i området. Dessa arbeten kommer innebära att det pågående 

arbetet på Östra Piren, Ronneby Marina fortskrider där önskemål tas i 

beaktanden.     

Förslag till beslut 

Mark och exploateringsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.   

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 356 Dnr 2022-000241 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG uppförande av 
duvslag 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen uppför ett 10-tal duvslag och 

hyr ut dessa till ett överkomligt pris. Syftet är att skapa integration genom en 

gemensam hobby och att på det viset även förhindra att duvhållning dör ut.   

Bedömning 

Projekt och åtgärder som gynnar integration är bra. Att bygga duvslag för 

uthyrning är dock inte en kommunal angelägenhet utan detta får i första hand 

hanteras av t.ex. föreningslivet. Är det med syfte att ha brevduvor så finns 

närmaste brevduveklubb i Karlshamn.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 357 Dnr 2021-000614 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
skräpplockardagar 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att förskolor, skolor och föreningar har 

skräpplockardagar mot en mindre ersättning. 

Förslaget har varit på remiss till Ronneby Miljö & Teknik AB (Miljöteknik) 

samt till enheten för strategisk samhällsutveckling (ESS).  

Bedömning 

Miljöteknik yttrar att de ser positivt på förslaget om skräpplockardagar, dock 

ligger det inte i bolagets uppdrag att ta initiativ till denna typ av aktiviteter. 

Däremot är Miljöteknik positivt inställt till att ställa upp med vissa resurser 

såsom exempelvis containrar för att underlätta denna typ av aktiviteter. 

 

ESS har lämnat ett yttrande enligt följande: 

”Ronneby kommun satsar regelbundet på strandstädningar genom att söka 

finansiella medel från Naturvårdsverket för insatser under sommarhalvåret. 

Under 2021 och 2022 gör vi det tillsammans med övriga 

Arkipelagkommuner. Blekinge Arkipelag koordinerar insatserna medan 

Ronneby kommun står som sökande kommun. Eftersom Sölvesborgs 

kommun också med all sannolikhet kommer att ingå i biosfärsområdet ingår 

de även i ansökan för år 2022. Vi har även i år blivit beviljade medel vilket 

innebär att vi även under 2022 kommer att kunna genomföra 

strandstädningar längs våra kuster och i skärgården. Insatserna görs med 

hjälp av sociala företag och av kommunalt anställd personal, beroende på hur 

varje kommun har valt att lägga upp det.  

Dessa insatser är ju dock begränsade till biosfärsområdet och omfattar inte 

övriga kommundelar. Även om medborgarförslaget om skräpplockardagar är 

lovvärt, så bör man betänka att hantering av avfall kan innebära ganska stora 

risker och omfattas av lagstiftning. Att därför uppmana allmänheten till att 

plocka skärp innebär att kommunen tar på sig ett ansvar som är svårt att leva 

upp till. I satsningarna som kommunen genomför i form av strandstädningar 

upphandlas tjänsten eller utförs av kommunalt anställd personal, vilket 

innebär att företaget eller kommunen bär ansvaret för sin personal och de 

risker de kan komma att utsättas för.  
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Med anledning av detta förslås kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att 

föreslå kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.”  

 

Håll Sverige Rent är en ideell obunden stiftelse som grundades 1983 av 

Naturvårdsverket och Returpack. Håll Sverige Rent har nationella kampanjer 

mot nedskräpning samt s. k. skräpplockardagar för förskolor, skolor och 

barn- och ungdomsföreningar (789 950 personer deltog våren 2022). Även 

skolor och förskolor i Ronneby kommun har ibland deltagit vid sådana 

skräpplockardagar. Stiftelsen ansvarar också för Håll Sverige Rent-dagen, i 

år 17 september. Till den dagen kan vem som helst anmäla sig (privatperson, 

förening, skola, företag, kommun mfl) och skapa ett event kring det. Det 

finns flera kommuner i Sverige som gör det. Genom anmälan får man gratis 

skräpplockarpaket. Håll Sverige Rent har också information om bl.a. hur 

man plockar säkert. Ingen ersättning utgår när man deltar vid 

skräpplockardagar eller Håll Sverige Rent-dagen. 

Idrottens miljöorganisation Städa Sverige organiserar och erbjuder 

städprojekt till föreningar. Städande förening och lag får bidrag till sin 

verksamhet. Detta finanserias genom bidrag från framför allt näringslivet 

men även kommuner är sponsorer. 

Genom att kommunen låter göra strandstädning samt att möjligheten finns 

för skolor, förskolor, föreningar m.fl att genomföra skräpplockardagar fast ej 

mot ersättning föreslås att medborgarförslaget, som innebär att en ersättning 

skulle utgå, avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras då det 

kan ha ett positivt signalvärde.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet. 
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________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 358 Dnr 2021-000553 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
Återbruksgalleria 

Hållbarhetsutvecklare Martin Adenholm lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen skapar en återbruksgalleria 

eller ett motsvarande affärsstråk i stil med Retuna återbruksgalleria i 

Eskilstuna. Som motivering anges att det möjliggör ett stort återbruk, skulle 

kunna fungera som en folkbildare inom hållbarhet och skapa en trevligare 

stadsbild, samt att det går i linje med Ronneby kommuns tydliga 

hållbarhetstänk. 

Intentionerna i förslaget har samma inriktning som kommunens 

styrdokument inom hållbarhet som Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 

2022-2025 och Program för klimat och energi.  

Ronneby Miljö & Teknik AB driver ingen egen återbruksverksamhet idag, 

men har ett fungerande samarbete för återbruk i Angelskog. Bolaget ställer 

sig positiva till att bidra och underlätta för aktörer att etablera denna typ av 

verksamhet. Arbetsmarknadsenheten på Socialförvaltningen ställer sig 

positiva till att ta sig an ett uppdrag kring återbruk om de ges resurser för att 

genomföra det.  

Bedömning 

Ärendet 

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen skapar en återbruksgalleria 

eller ett motsvarande affärsstråk i stil med Retuna återbruksgalleria i 

Eskilstuna. Kommunfullmäktige remitterade medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för beredning 2021-09-30 §191. Medborgarförslaget har 

skickats på remiss till Ronneby Miljö & Teknik AB och 

Arbetsmarknadsenheten. 

Som motivering anger medborgaren som inkommit med förslaget att 2020 

såldes det återbrukade produkter för 15,4 miljoner på ReTuna 

Återbruksgalleria och att Ronneby kommun, med sitt tydliga hållbarhetstänk, 

skulle se det som ett intressant projekt. I förslaget ges exempel på olika 

aktiviteter som skulle göra återbruksgallerian till mer än en handelsplats; 

evenemang, workshops, föreläsningar och temadagar om hållbarhet. Vidare 

anges att på så sätt skulle gallerian fungera som en folkbildare inom 

hållbarhet. 
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I förslaget föreslås ett affärsstråk med trevlig inramning som ett alternativ 

för en galleria. Som plats föreslås att utnyttja tomma lokaler längs 

Karlshamnsvägen. Detta skulle enligt förslaget skapa en trevligare stadsbild, 

än vad tomma affärslokalerna ger.  

 

Bedömning 

Medborgarförslagets intentioner går i linje med fokusområdet 

Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi i Hållbarhetsstrategi för 

Ronneby kommun 2022-2025 samt skulle bidra till att nå ambitionen om att 

år 2045 är de konsumtionsbaseradeutsläppen mindre än två ton per invånare 

i Ronneby kommun i Program för klimat och energi.  

Att återbruka ger generellt en miljönytta då man sparar på både energi och 

råvaror. Det kan även ge en ekonomisk besparing för återvinningsbolag, då 

det innebär kostnader om sakerna istället ska gå till förbränning. Flera 

kommuner jobbar redan på liknande sätt som Eskilstuna kommun, till 

exempel Emmaboda kommun: Möjligheternas Hus - 

(mojligheternashusab.se) 

 

Ägarskap och drift av en återbruksgalleria 

ReTuna Återbruksgalleria och Retuna Återvinningscentralförare ägs av det 

kommunägda bolaget Eskilstuna Energi och Miljö, EEM i Eskilstuna 

kommun. 

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB finner förslaget intressant. De har 

i dagsläget en containerlösning vid Angelskogs återvinningscentral där 

Ronneby kommuns invånare kan lämna artiklar för vidare distribution till en 

privat aktör som omsätter artiklarna genom en affärsdriven verksamhet, 

Lindra. Överskott går till biståndsorganisationen Human Bridge med 

visionen om en rättvisare global resursfördelning. Systemet fungerar väl och 

Miljöteknik avser i nuläget inte att ta några vidare initiativ med att etablera 

en egen återbruksverksamhet. Dock ställer sig bolaget positiva till att bidra 

och underlätta för aktörer att etablera denna typ av verksamhet. 

 

Arbetsmarknadsenheten på Socialförvaltningen skulle gärna ta sig an ett 

uppdrag kring återbruk. Arbetssättet och kompetens finns i verksamhet. 

Vidare finns metoder och modeller som kan användas i arbetet för att 

sammanstråla behovet av återbruk med behovet av att deltagare får 

arbetspraktik och nödvändig handledning. Flera andra kommuner har ett 

arbetscenter med utbildade handledare, vilket gör att organisationen och 
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eventuellt även platsen redan finns och uppstarten blir lättare. Ronneby 

kommun har inget traditionellt arbetscenter i den storleken som krävs för att 

bedriva verksamhet som föreslås i motionen. För att göra något sådant som 

förslaget beskriver så kommer kostnader för bland annat lokaler, handledare 

samt material att vara nödvändigt. Arbetsmarknadsenheten är tydliga med att 

det inte finns några personalresurser för att starta upp en 

återbruksverksamhet i dagsläget. 

 

Plats 

En plats för en återbruksgalleria ska helst vara central med möjlighet för 

kollektivtrafik samt gång och cykel för att kunna utnyttjas av så många som 

möjligt och främja hållbara transporter. Vidare bör det finnas plats för att 

lämna av saker för återbruk, så att man kan komma fram med till exempel 

med stora fordon och fordon med släpp. Om återbruksgallerian ligger i 

anslutning till en återvinningscentral sparar man in på transporter för den 

som lämnar saker för både återbruk och avfall och gör det lika lätt att skänka 

som att slänga saker. På Angelskog återvinningscentral finns den 

möjligheten idag för flera hela och rena saker. 

Fastigheterna längs med Karlshamnsvägen är privatägda och ägarna 

bestämmer vilka verksamheter som ska hyra fastigheterna. Ska fastigheterna 

hyras för återbruksverksamheter kan bygglov för ändrad användning behöva 

sökas och eventuellt kan även detaljplaner behöva ändras.  

I Angelskog saknas ytor för en återbruksgalleria i dagsläget. Tidigare har det 

funnits ett center i Kallinge som höll på med återbruk under ledning av 

Ronneby kommun. På centret fanns en butik och man gjorde bland annat 

målning, snickeri, demontering och reparation av vitvaror. ABRI äger 

fastigheter bredvid återvinningscentralen i Kallinge och skulle eventuellt 

kunna hyra ut lokaler till intresserade återbruksföretag. Bygglov behöver i så 

fall ses över för ändring av verksamhet för fastigheterna. 

 

Återbruk i Ronneby idag 

I dagsläget finns aktörer som bedriver återbruk för hela, fungerande och rena 

saker som allmänheten har skänkt. Till exempel har Röda korset en second-

hand butik Kupan i centrum och Lindra har en second-hand butik i en lokal 

längs Karlshamnsvägen. Både Röda korset och Lindra tar emot skänkta 

saker vid sin butik. I samarbete med Ronneby Miljö & Teknik tar Lindra 

emot skänkta saker i en container på återvinningscentralen i Angelskog.  
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För privatpersoner saknas det idag i stort möjlighet att lämna byggprodukter, 

material eller trasiga saker som behöver repareras eller hanteras på annat sätt 

för återbruk. Bland annat Karlskrona kommun satsar på återbruk av 

byggvaror för privatpersoner genom att de kommer att tillhandahålla ett 

återbrukstält där hela byggvaror kan lämnas in och hämtas gratis. 

 

Möjligheter att genomföra förslaget 

För att förslaget ska kunna genomföras behöver flera saker lösas: 

* Lämplig plats/platser för inlämning, lagring, eventuella reparationer, 

försäljning och event för en eller flera verksamheter.  

* Eventuella transporter av saker från återvinningscentraler till galleria eller 

affärsstråk.  

* Drift och ägandeskap 

* Se över om bygglov behövs för fastigheten om verksamheten ändras och se 

vad som medges i detaljplan. 

* Resurser för att genomföra aktiviteter som folkbildare inom hållbarhet och 

anordna evenemang, workshops, föreläsningar och temadagar 

* Utbildning i vad som är lämpligt att återbruka då en del produkter kan 

innehålla kemiska ämnen som inte passar för återanvändning eller 

återvinning. 

Kontrollera mot gällande lagstiftning inom området 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

1. Att tacka medborgaren för förslaget  

 

2. Att ge Socialförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie och utreda om 

det är möjligt att medborgarförslaget på en återbruksgalleria går att 

genomföra helt eller delvis. Syftet med förstudien är att skapa en gemensam 

syn på projektets omfattning och ska svara på om projektet går att 

genomföra, om effekterna och nyttan med att genomföra projektet kan anses 

rimliga i förhållande till de kostnader eller investeringar som projektet 

medför, samt i stora drag beskriva vad projektet kommer innebära för 

berörda delar av verksamheten.  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 359 Dnr 2022-000265 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG markera en 
linje mellan Ronneby kommun och gamla Ronneby 
landsförsamling 

Planarkitekt Peter Robertsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun mottog ett medborgarförslag 2022-05-10 gällande 

markering av den gamla gränsen till Ronneby landsförsamling före en 

tidigare kommunsammanslagning. Medborgarförslaget hänvisar till ett 

motsvarande exempel i Karlskrona kommun. Den geografiskt administrativa 

historiken i dagens Ronneby kommun gör att det finns flera olika indelningar 

att välja mellan för att uppnå medborgarförslagets syfte. Det finns också 

flera olika sätt att markera äldre gränser i förhållande till dess 

upplevelsevärde.  

Bedömning 

Det finns flera olika begrepp när det kommer till äldre administrativa 

indelningar i Sverige där begreppet församling främst avser en kyrklig 

indelning. Efter 1862 års kommunförordningar trädde i kraft skapades 

många landskommuner, städer och köpingar runt om i landet. 

Landskommunerna bestod många gånger geografiskt sett av en socken, 

vilket förklarar en viss överlappning av begreppen landskommun respektive 

församling. Med hänsyn till medborgarförslagets beskrivning tolkas att det är 

den tidigare gränsen mellan Ronneby stad och Ronneby landskommun som 

förslaget avser. 

Landskommunernas förändringar och olika gränser 

En betydande del av Ronneby landskommun överfördes 1953 till Ronneby 

stad, vilket naturligt förändrade stadens avgränsning. Den resterande delen 

av Ronneby landskommun levde sedan kvar fram till 1963 då den gick upp i 

Kallinge landskommun. Det skulle sedan dröja till 

kommunsammanslagningen 1971 innan landskommunerna och Ronneby 

stad slogs ihop till en gemensam kommun så som den fortfarande ser ut idag. 

Upplevelsevärde och val av gräns 

Då gränsen mellan Ronneby stad och Ronneby landskommun har ändrats vid 

flera tillfällen kan det vara lämpligt att utgå från upplevelsevärdet av att 

markera en äldre gränsdragning. Detta innebär att den gräns som skulle ge 

ett avtryck i stadsbilden vore att markera stadsgränsen före 1953. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

74(85) 
2022-09-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Markeringar för den äldre gränsen efter 1953 finns fortfarande kvar på flera 

platser i kommunen utanför Ronneby stad och markeras bland annat med 

huggna granitpelare. Utöver landskommunens avgränsning finns ytterligare 

en äldre gräns att beakta i detta sammanhang. Detta gäller gränsen för den 

medeltida staden Ronneby vars sträckning till delar påminner om den äldre 

gränsen för Ronneby stad före 1953. 

Metoder för gränsmarkering 

Utöver de befintliga granitpelare som markerar stadsgränsen från 1953 och 

framåt finns flera olika sätt att berätta om äldre gränsdragningar. En 

uppskattning och jämförelse skulle behöva göras mellan fysiska åtgärder i 

stadsbilden jämfört med exempelvis digitala verktyg för att berätta samma 

historia. Medborgarförslaget skulle därför kunna resultera i ett uppdrag att 

utreda lämpligt val av gränsdragning och markeringsmetod samt en 

ekonomisk uppskattning kopplat till flera alternativa lösningar. 

Arbetsgrupp beroende på val av lösning 

Beroende på vilken typ av teknisk och praktisk lösning som väljs behöver en 

projektgrupp sättas amman inom relevanta ansvarsområden kopplat till 

åtgärden. Vid fysisk åtgärder i gaturummen behöver Teknik-, Fritid- och 

kulturförvaltningen ingå tillsammans med Mark- och exploateringsenheten. 

Skulle digitala lösningar föredras kan IT-avdelning och 

kommunikationsavdelning vara parter i en sådan projektgrupp. Samordnande 

part för projektet kan i dessa fall vara Enheten för strategisk 

samhällsutveckling. 

Remiss 

Medborgarförslaget har skickats ut på remiss till och med 2022-08-31 till 

Ronneby musei- och hembygdsförening samt Teknik-, Fritid- och 

kulturförvaltningen. Ronneby musei- och hembygdsförening har inte 

inkommit med remissvar i ärendet. 

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen 

Förvaltningen ställer sig positiv till medborgarförslaget och anser att om en 

större avgränsning väljs bör även kommunens landsbygdsutvecklare 

involveras i arbetet. Skulle projektet avse fysiska åtgärder i stadsbilden vill 

förvaltningen påpeka att det krävs ekonomiska medel för att genomföra 

sådana åtgärder. Likaså behöver ansvarsfördelning utredas och bestämmas 

innan projektet sätts i verket. Förvaltningen kan annars vara behjälplig vid 

genomförandet av fysiska gränsmarkeringar. 

Sammanfattad bedömning 

Ett projekt i enlighet med medborgarförslaget skulle på flera sätt bidra till 

kunskapsspridning och förståelse för stadens utveckling. Ett sådant projekt 
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skulle också kunna förstärka flera av de redan pågående 

stadsutvecklingsprojekt så som pågår runt om i Ronneby stad. Det finns 

beröringspunkter till exempelvis det gemensamma BID-arbete som pågår i 

stadskärnan och likaså projektet att etablera ett museum. Sammantaget 

bedöms medborgarförslaget bidra till Ronnebys stadsutveckling på ett 

positivt sätt där samordnings- och synergieffekter kan identifieras. 

Tjänsteförslaget är därför att låta medborgarförslaget gå vidare med ett 

uppdrag att djupare studera sträckning, metod och kostnad för en lämplig 

märkning av den äldre stadsgränsen.  

Förslag till beslut 

Att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att ge Enheten 

för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att i enlighet med 

medborgarförslaget utreda lämplig sträckning, kostnad och metod för 

uppmärkning av den äldre stadsgränsen för Ronneby stad.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Peter Bowin (V) samt Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget med 

hänvisning till att kommunens fokus ligger på musée-projektet.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget med hänvisning till att kommunens fokus ligger på 

musée-projektet. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 360 Dnr 2021-000721 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG önskan om 
farthinder på Västra Industrigatan i Ronneby 

Exploateringsingenjör Daniel Camenell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att hålla ner hastigheten på Västra 

Industrigatan genom förslag på olika hastighetssänkande åtgärder.  

 
”Då hastigheten är förhållandevis hög på Västra Industrigatan i Ronneby önskas 

farthinder/chicaner. Denna stäcka är 50km/h, men det är lätt att man kör mycket 

fortare då vägen är väldigt bred och rak. Kan tänka mig att 65-75km/h känns 

naturligt att köra på denna typ av väg om man ej uppmärksammat gällande 

hastighet. På den "östra" halvan av vägen som passerar villaområdet "Lugnet" 

skulle det vara mycket bra med 2 vägbulor eller motsvarande chicaner/blomlådor 

för att dra ner tempot då mycket människor både går och cyklar här samt många av 

våra kära husdjur körts ihjäl. Om man gör detta på östra delen så berörs inte den 

tunga trafiken på västra delen av vägen vid industriområdet.” 

     

Bedömning 

Ärendet har remitterats till Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen som 

inkommit med nedanstående uttalande.  

 

”Västra Industrigatan är en belyst huvudgata. Rådande 

hastighetsbegränsning är 50 km i timmen. Vägen är huvudled och det finns 

utbyggd gång- och cykelbana på vägens östra sida och även på den västra 

sidan från korsningen Elevhemsvägen/ Västra Industrigatan (norrut), något 

som separerar oskyddade trafikanter från fordon. Den aktuella vägsträckan är 

rak och siktsträckan utmed vägen är god. Kommer man från villaområdet 

”Lugnet” och ska gå/cykla söderut kan man gå/cykla längs Lindalsgatan 

(liten lokalgata) ut till gång- och cykelbanan på Vierydsvägen. Ska man 

norrut går/cyklar man längs Lindalsvägen fram till strax söder om 

Elevhemsvägen där gång- och cykelbanan börjar utmed Västra 

Industrigatans västra sida. 
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Befintlig trafikmätning utförd 20191015-20191022 på Västra Industrigatan 

uppmätte 4520 fordon/dygn med medelhastighet 50 km/h. 85 % av fordonen 

har kört långsammare än 58 km/h. Mätningen är fortfarande användbar då 

inga större förändringar skett i området efter denna tidpunkt. 

Trafikmätningen visar att hastigheten ligger något över den önskade, men i 

jämförelse med liknande vägsträckningar inte är alarmerade. 

Kommunen får ofta in förfrågningar om åtgärder för att sänka hastigheterna 

på vägar och gator. Det är inte möjligt att bygga bort alla 

hastighetsöverträdelser i staden. Det är förarens ansvar att framföra sitt 

fordon på ett trafiksäkert sätt enligt 3 kap. 14 § trafikförordningen 

(1998:1276) och polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de lagar 

och regler som finns.  

 

Att trafiken håller för hög hastighet är ett problem som vi konstaterat på flera 

liknade vägar i kommunen och det är inte unikt för Västra Industrigatan. 

Bristande respekt för hastighetsbegränsningar och bristande hänsyn till 

oskyddade trafikanter och boende längs vägarna är ett attitydproblem som är 

svårt att ändra på. 
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När det gäller fysiska åtgärder såsom farthinder och liknande så har vi 

prioriterat skolor och där stort antal passager av oskyddade trafikanter 

genomförs. Någon sådan plats finns inte längs aktuell sträcka. Att placera ut 

farthinder eller liknande vid den aktuella sträckan är att det sänker endast 

farten lokalt precis där farthindret är anlagt och påverkar inte farten resten av 

sträckan. Dessutom ökar problem med buller för boende och mer utsläpp. 

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inträffat två olyckor på Västra Industrigatan under 

de senaste 10 åren. Dessa olyckor berodde inte på hastigheten” 

 

För att hålla ner hastigheten och för att göra trafikanter uppmärksamma har 

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen möjligheten att montera upp 

digitala hastighetsdisplayer. Dessa displayer monteras på olika platser på 

kommunens vägnät över en viss tid för att på ett effektivt vis upplysa 

trafikanter om deras hastighet. Detta har även visat beteendeförändringar 

över tid. Dessa displayer kommer att monteras upp på aktuell sträcka över en 

tid för att analysera trafikmönstret på nytt.  

Förslag till beslut 

Mark och exploateringsenheten föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 361 Dnr 2022-000211 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG bygg en smal 
högbro över sundet till Karön 

Exploateringsingenjör Daniel Camenell lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga en smal högbro över 

sundet till Karön.  

 

”Debatten har ju varit på gång med Karö båten skulle ju var en bra idé att 

bygga en smal högbro över sundet, med belysning och smal kunde spara tid 

både för sommarboende och kommunens skötsel av ön. Troligtvis att den 

som skall sköta restaurangen uppskattar denna tanke. Kostnaden tror jag blir 

billigare övertid än att bevara Karöbåten av nostalgi, som sagt det är nya 

tider nu.”  

Bedömning 

Ärendet remitterades till Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen som 

föreslår ett avslag på grund av en framtida bros höga investeringskostnader.  

 

Samtidigt har fastighetsenheten en annan syn på medborgarförslaget. 

Fastighetsenheten ställer sig positiva till att utreda förslaget om en bro över 

till Karön. Dels för en underlättad drift och underhåll av fastigheter och 

faciliteter på ön, dels för att kunna få ett bättre kundunderlag för 

restaurangen.  

 

Baserat på jämförelser av schablonkostnader för liknande gång-och 

cykelbroar skulle kostnaden för en ca 270 meter lång bro hamna på runt 30 

miljoner kronor. För att hålla ned kostnader skulle man behöva stänga sundet 

mellan Ekenäs och Karön med en lägre bro som inte skulle vara passerbar 

med segelbåtar eller andra större båtar. 

En bro över till Karön främja besöksnäringen och rekreationen till ön. 

Restaurangen på ön har idag enbart öppet under sommarmånaderna, under 

den tiden som skärgårdstrafik trafikeras i Blekinges skärgård. En bro över 

sundet skulle kunna möjliggöra att restaurangen skulle kunna hålla öppet året 

om, samtidigt som man under vinterhalvåret även kan besöka öns natur och 

vandringstråk.   
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Ekenäs – Karön omfattas av ett kulturminnesvårdsprogram, dock går det inte 

att finna beskrivningen av detta program, vilket medför osäkerheter kring 

vad man kan och får göra.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen beslutar 

föreslå Kommunfullmäktige att till budgetberedningen uppta medel för att 

kunna utreda möjligheterna till en bro över sundet till Karön.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L), Ola Robertsson (S) samt Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande om avslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 362 Dnr 2022-000284 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG att det sätts 
upp toaletter på rastplatsen vid Viggenområdet 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att det sätts upp toaletter på rastplatsen vid 

Viggenområdet. Kommunfullmäktige har beslutat att det är 

kommunstyrelsen som ska besluta i ärendet.   

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till mark- och exploateringsenheten som svarar 

följande: 

”Medborgarförslaget som är inlämnat föreslår att kommunen ska sätta upp 

toaletter vid rastplatsen vid Viggenområdet. Området kring Viggenplanet är 

en parkering och i ordets rätta bemärkelse inte klassat som en rastplats.  

Kommunen som markägare är medveten om problemet som förslagsställaren 

nämner men i nära anslutning till området finns restauranger där toaletter 

finns.  

Markområde kring Viggenplanet är relativt litet och önskemål finns om mer 

utveckling av området kring just Viggenplanet. I dagsläget finns inga medel 

avsatta för mer investeringar här. Runt den stora eken är det biotopskyddat 

område. Möjligheten att uppföra byggnad i detta område nära E22 är i 

princip obefintlig i och med kommande ombyggnation utav av- och 

påfartsramper från väg 27. Vägrättsområdet för Trafikverket efter 

ombyggnationen kommer närmare Viggenbebyggelsen än det är idag. 

Mark- och exploateringsenheten i rollen som markägare till kommunal mark 

förslår därför att medborgarförslaget avslås.”  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

82(85) 
2022-09-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 363 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

- Sammanställning delegationsbeslut Mark- och exploateringsenheten 

- Delegationsbeslut enligt pkt 1.8 kommunstyrelsens 

delegationsordning – Avstår från att avge yttrande över vägledning 

om förlängd tidsfrist och mindre stränga kvalitetskrav från havs- och 

vattenmyndigheten     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att återrapporterade 

delegationsbeslut noteras till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 364 Dnr 2022-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Följande kurser och inbjudningar föreligger: 

- Inbjudan till inspirationsdag om barn och ungas delaktighet och 

inflytande 2022-11-15 

  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att arbetsutskottets ledamöter kan 

delta.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets ledamöter kan 

delta på inspirationsdagen om barn och ungas delaktighet och inflytande 

2022-11-15. 

________________ 
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§ 365 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger: 

 

- Regeringskansliet, Regeringsbeslut uppdrag att vidta 

energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen  

- Vattenmyndigheten, Beslut om förvaltningsplaner och 

åtgärdsprogram för vatten 2022-2027  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 


