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§ 161 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll.  

________________ 
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§ 162 Dnr 2020-000205 349 

Redovisning avseende ombyggnad Brantafors VV 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-18 § 388 att uppdra åt Ronneby 

Miljö & Teknik AB att innan slutgiltigt beslut om investering i Brantafors 

vattenverk redovisa de olika alternativ som bolaget kan tänkas stå inför. 

Redovisningen ska ske till kommunstyrelsen. 

Ronneby Miljö & Teknik AB lämnar följande redovisning: 

Bakgrund 

Brantafors vattenverk ersattes av ett nytt modernt vattenverk 2010 som inte 

enbart kan leverera dricksvatten till Kallinge utan även har kapacitet att 

försörja en del av Ronneby tätort. Ronneby tätort försörjs normalt med 

dricksvatten från ett vattenverk, Kärragården. Kärragårdens vattentäkt är 

uppdelad i två delar i Johannishusåsen med nära lika delar kapacitet, en 

söder och en norr om E22. Kapaciteten för Johannishusåsen och 

Kärragårdens vattenverk kan tillgodose både Kallinge och Ronneby vid ett 

akut behov, dvs reservvatten. 

 

2013 stängdes Brantafors vattenverk på grund av PFAS i råvattnet från 

Bredåkradeltat råvattentäkt. Omställning till reservvatten från Ronneby till 

Kallinge skedde obemärkt för dricksvattenkonsumenterna men innebar 

omedelbart en ökad sårbarhet i dricksvattenförsörjningen mot haverier, 

olyckor eller sabotage och efter en lång tids drift även lägre och pressade 

nivåer i magasinet i Johannishusåsen. 

 

Sökandet efter en ny täkt resulterade i Karlsnäs råvattentäkt som utgör en 

fullgod ersättare för den kontaminerade täkten i Bredåkradeltat och med en 

fördubblad kapacitet som kan försörja Ronneby och utgöra en 

reservvattentäkt för distribution av dricksvatten till Ronneby vid händelsen 

av att dricksvattenproduktionen i Kärragården störs på grund av haverier, 

olyckor eller sabotage. Dock är begräsningen för reningen av råvattnet i det 

befintliga vattenverket i Brantafors som enbart kan hantera de ursprungliga 

volymerna samt att det nya råvattnet kräver en mer omfattande 

reningsprocess. Reningsprocessen i Brantafors går idag med reducerad 

volym på grund av den ökade belastningen av halter såsom järn och 

brunifiering. 
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Utöver de risker som kan påverka dricksvattenleveransen med haverier, 

olyckor och sabotage som kan inträffa finns även det aktuella 

klimatscenariot. Det nuvarande scenariot beskriver kortare perioder av 

nederbörd, minskad påfyllning av magasin, flöden i ytvattendrag och ökad 

medeltemperatur som ger ett torrare klimat. Klimatet påverkar Johannisåsen 

negativt då det består utav en del naturligt förekommande grundvatten och 

en del konstgjort grundvatten som bildas genom rening av ytvatten i 

Hjortsberga råvattenverk och infiltrering i grusbäddar i åsen. I det förutsedda 

klimatscenariot påverkas därmed Ronnebys dricksvattenförsörjning negativt. 

För en framtida strategisk dricksvattenförsörjning används de resurser som 

finns tillgängliga baserat även på klimatpåverkande faktorer som kan vara 

mest ekonomiskt ur kvantitet, kvalitet och miljö. Exempelvis kan det vara 

mer effektivt att uppfodra en större mängd från Johannishusåsen vid god 

grundvattentillgång som har en naturligt bra kvalitet och vid sämre 

grundvattentillgång inducera en större mängd råvatten i Karlsnäs som kräver 

en mer omfattande behandling.  

 

Den mindre krävande tillgången är den som idag är mest sårbar ur perspektiv 

som inte går att påverka, bland annat nederbörd. Den mer krävande 

tillgången förbrukar däremot mer energi, resurser, råvaror som kemikalier 

och filtermassor. 

 

Sammanfattning av bakgrund: 

 Brantafors vattenverk kan försörja Kallinge och en del av Ronneby. 

 Reservvatten är enbart fullgott från Ronneby till Kallinge. 

 Vid akut nedstängning av Kärragårdens vattenverk eller dess 

distributionssystem finns inte fullgod reservkapacitet för Ronneby. 

 Reservkapacitet för Kallinge finns i Johannishusåsen och kan distribueras 

via Kärragårdens vattenverk. 

 Reservkapacitet finns i Karlsnäs råvattentäkt för Ronneby, men når inte 

konsumenterna. 

 Begränsad produktion för Brantafors vattenverk gäller inte enbart volym 

utan även kvalitet. 

 Klimatpåverkan i framtiden kommer påverka försörjningen av dricksvatten 

till Ronneby. 

 Strategisk styrning av råvattenuttag ur alla perspektiv för en hållbar balans 

i ett längre perspektiv; kvalitet, kvantitet, ekonomi, miljö, förbrukning av 

resurser. 
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Sammanfattning nuvarande flöden i blockschema 

 
Figur 1. Dricksvattenförsörjning från Johannishusåsen. 

 
Figur 2. Dricksvattenförsörjning från Karlsnäs. 
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Redovisning alternativ 
0. Oförändrat nuläge, dvs reducerad dricksvattenleverans vid haveri, olycka 

eller sabotage både för Ronneby och Kallinge. Se även bakgrund för detta 

alternativ. Investering 0Mkr. 

Plus Lägst investeringskostnad. 

Minus Inget redundant system eller möjlighet att förse konsumenterna med 
reservvatten. 

 Högst risk. 

 
1. Bygga om och ut Brantafors vattenverk för att öka volym och dimensioner 

för kvalitet av råvatten som processen skall hantera för att säkra ett 

fullgott redundant system mellan Kallinge och Ronneby. Uppskattad 

investering för vattenverket 50-70Mkr. 

Plus Ett redundant system för Ronneby och Kallinge. 

 Råvattentäkterna är knutna till ett vattenverk med en process vilket utgör 
en fördelning av risken för leveransavbrott. 

Minus Ledningsnätet mellan vattenverken behöver förstärkas för att inte utgöra 
en möjlig risk. 

 
2. Förlägga en ny råvattenledning från Karlsnäs råvattentäkt till Kärragårdens 

vattenverk och låta det hantera råvatten från två separata täkter, cirka 

8,4km ledning. Uppskattad investering ombyggnad vattenverk 89-90Mkr, 

ledningsdragning cirka 22Mkr (schablon dvs exkl. sprängning, tomtmarker, 

borrning under vägar etc). 

Plus En samlad behandling och en anläggning för allt råvatten för distribution 
till Kallinge och Ronneby. 

Minus Ombyggnad av ett vattenverk som redan har full kapacitet gällande det 
råvatten som finns tillgängligt idag och kräver låg behandlingsteknik. 

 Ledningsnät mellan Kärragården och Ronneby, Kallinge kan vara en risk 
och motverka redundans för reservvatten. 

 Ökning av driftkostnader då även avställd utrustning kräver motionering 
och underhåll för att ge ett tjänligt resultat vid idrifttagning vid hantering 
av ett råvatten av sämre kvalitet. 

 En icke geografiskt centraliserad anläggning för rening och distribution av 
dricksvatten. 

 Ingrepp med ledningsdragning i natur. 

 
3. Förlägga en ny råvattenledning till Hjortsberga råvattenverk för behandling 

och konstgjord infiltration, cirka 8,4km ledning. Uppskattad investering 

utbyggnad av råvattenverk för kapacitetsökning, cirka 50-70Mkr, 
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ledningsdragning cirka 22Mkr (schablon dvs exkl. sprängning, tomtmarker, 

borrning under vägar etc). 

Plus Förstärkning av råvattentillgången till Kärragårdens vattenverk. 

Minus Problematiken med redundansen kvarstår då man enbart använder en 
täkt som dessutom belastas hårdare. 

 Området för råvattenverket är av intresse ur natura och geologisk hänsyn 
gällande en utbyggnad. 

 Ingrepp med ledningsdragning i natur. 

Sammanfattning 

Utav de fyra föreslagna ovan alternativen, 0 (nuläge) till 3, framstår att 

alternativ 2 och 3 inte ger de önskvärda effekterna för ett redundant system 

på en kostnadseffektivt eller tillfredställande väg. Alternativen innebär 

förutom förläggning av ny råvattenledning även liksom alternativ 1 

investeringar i anläggningar. 0 alternativet innebär att inga investeringar sker 

men samtidigt görs ingen förbättring utav problematiken med reservvatten. 

Redundansen ur ett klimatperspektiv blir än mer påtagligt förbättra utöver de 

redan kända och mer påtagliga händelserna som haverier och olyckor. Ovan 

nämns även sabotage som ur ett totalförsvarsperspektiv blir allt mer aktuellt. 

Sammanfattningsvis görs gällande att alternativ 1 är det mest fördelaktiga 

valet med hänsyn till ekonomi, klimat, miljö, natur (exploatering av nya 

områden) och redundans. Presenterade medelförbrukningar och maximala 

kapaciteter skall ses som olika poster på grund av förhöjd konsumtion eller 

läckage. 
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Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att noterar redovisningen 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 

redovisningen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 163 Dnr 2018-000330 869 

Uppföljning av Projekt Gripshunden 

 

Sammanfattning  

Anders Engblom och Siiri Irskog ger information om hur arbetet med projekt 

Gripshunden och Ronneby Museum fortskrider.        

Deltar i debatten 

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

och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 164 Dnr 2020-000209 790 

Nystartsjobbsatsning 2020-2021 

 

Sammanfattning  

De satsningar som Ronneby Kommun tidigare gjort på nystartsjobb har fallit 

mycket väl ut. Anställningarna har skett i samarbete med 

Arbetsförmedlingen och kommunens förvaltningar. Arbetet med rekrytering 

och placering har planerats och organiserats av Enheten Arbetsmarknad och 

Integration. En ytterligare satsning under 2020-2021 skulle vara positiv både 

för den enskilde från målgruppen och för de verksamheter som får 

möjligheten att anställa. Satsningen ligger dessutom i linje med målet att 

sänka antalet som uppbär försörjningsstöd. 

Bedömning 

 
För en möjlig satsning under 2020-2021 kring kostnaden för att anställa 50 

personer via Nystartsjobb inom Ronneby Kommun.  Anställningen ska vara 

högst 11 månader.  

 Kostnaden för dessa anställningar beräknas bli ca 8 466 250.  De 

nyanställda ska rekryteras från målgruppen för 

försörjningsstödstagare. 

 För att koordinera projektet behövs 1.0 tjänst koordinator (sju 

månader) till en kostnad av 345 000 samt 1.0 arbetsledare till en 

kostnad av 450 000. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

 

1. Att bevilja 8 466 250 för att anställa (minst) 50 arbetssökande på 

Nystartsjobb inom Ronneby Kommun. 

 

2. Att bevilja 345 000 för 1,0 tjänst i sju månader för att leda och 

koordinera projektet. 

 

3. Att bevilja 450 000 för 1,0 tjänst som arbetsledare för arbetslag. 

 

4. Att bevilja 250 000 för övriga kostnader som arbetskläder och leasing 

av bil. 
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Deltar i debatten 

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

Johansson (SD), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansieringen av förslaget sker via balanskonto flyktning och att 

kommunfullmäktige fattar slutligt beslut med anledning av detta.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. bevilja 8 466 250 för att anställa (minst) 50 arbetssökande på 

Nystartsjobb inom Ronneby Kommun. 

 

2. bevilja 345 000 för 1,0 tjänst i sju månader för att leda och 

koordinera projektet. 

 

3. bevilja 450 000 för 1,0 tjänst som arbetsledare för arbetslag. 

 

4. bevilja 250 000 för övriga kostnader som arbetskläder och leasing av 

bil. 

5. Finansiering sker via balanskonto flykting. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 165 Dnr 2020-000039 001 

Utredning Överförmyndarnämnden  

 

Sammanfattning  

Kommundirektörerna i Karlshamn, Karlskrona och Ronneby kommun 

lämnade 2019-03-14 uppdrag om att utreda förutsättningar för en gemensam 

organisation för kommunernas överförmyndarverksamheter. En styrgrupp 

för utredningen tillsattes mellan organisationerna med uppgift att rapportera 

resultat till direktörerna 2019-10-30. 

 

Kommunerna har att ta ställning till hur respektive verksamhet under 

överförmyndarnämndernas ansvarsområde ska organiseras inför framtiden. 

Genom samverkan kan kommunerna kvalitetssäkra, utveckla och 

effektivisera överförmyndarverksamheten med huvudmännen och 

ställföreträdarna med flera i fokus. Samverkan kan också minska sårbarheten 

och öka kompetensen hos medarbetarna. 

 

Olika alternativ för samverkan har identifierats. Utredningen pekar på att det 

mest effektiva alternativet är en gemensam nämndsorganisation och en 

gemensam förvaltningsorganisation. Flest synergieffekter genom samverkan 

kan uppnås i ett gemensamt förvaltningskansli och nämndadministrationen 

blir mest effektiv genom att den samordnas. Effekterna bör vara att 

verksamheten genom effektivisering får en sådan arbetsbelastning att det 

finns utrymme för kompetenshöjning och verksamhetsutveckling, att 

verksamheten blir mindre sårbar och att kvaliteten på service gentemot 

huvudmän, ställföreträdare och andra myndigheter kan bibehållas på hög 

nivå över tid.  

 

Kommundirektören bör uppdras att tillsammans med Karlskronas och 

Karlshamns kommundirektörer ta fram ett förslag till införande av en 

gemensam organisation för överförmyndarverksamheten.   
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Förslag till beslut 

 att uppdra åt kommundirektören att ta fram ett förslag till införande av 

gemensam organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, 

Karlskrona och Ronneby kommun som utöver nedanstående fördelar också 

innebär positiva effekter ur kostnadssynpunkt. 

 

att lämnande av uppdraget förutsätter att Karlskrona och Karlshamn 

kommun fattar motsvarande beslut.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen remitterar förslaget till överförmyndarnämnden för 

yttrande innan beslut tas i ärendet. 

Överförmyndarnämndens beslut 2020-03-10 

Överförmyndarnämnden beslutar att yttra: 

- Att nämnden anser att förankringen av arbetet varit dåligt. 

- Att nämnden anser att det bör finnas kvar en nämnd per kommun 

samt  

- Att nämnden kan tänka sig en gemensam förvaltningsorganisation 

men att tidplanen för införande ifrågasätts.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

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 uppdra åt 

kommundirektören att ta fram ett förslag till införande av gemensam 

organisation för överförmyndarverksamheterna i Karlshamn, Karlskrona och 

Ronneby kommun som utöver nedanstående fördelar också innebär positiva 

effekter ur kostnadssynpunkt. 

 

att lämnande av uppdraget förutsätter att Karlskrona och Karlshamn 

kommun fattar motsvarande beslut. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 166 Dnr 2019-000094 100 

Laglighetsprövning - arvoden till politiker 

 

Sammanfattning  

 Del av kommunfullmäktiges beslut av den 29 november 2018, § 292, dnr 

KS 2018/585 överklagades till Förvaltningsrätten i Växjö av två 

kommuninvånare gällande ändring av ersättning till de förtroendevalda. 

Förvaltningsrätten hanterade de båda överklagandena i mål nr 5562-18 och 

avvisade Sajjad Rashids överklagan den 1 november 2019 p.g.a. att 

överklagan inkom för sent. Förvaltningsrätten meddelade dom den 9 

december 2019 avseende Sune Håkanssons överklagan och avslog den. 

 

Sajjad Rashid har nu ansökt om återställande av försutten tid och anser att 

han har haft laga förfall för att ha missat tidsfristen för överklagan. 

Kammarrätten i Jönköping handlägger ansökan i mål nr 3915-19. 

 

Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över ansökan den 23 mars 2020 

för kommunstyrelsens räkning, se bilaga. Punkt 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning, beslutad den 4 juni 2019 § 199, ger kommunjurist 

möjlighet att avge yttrande vid föreläggande från domstol.  

 

Yttrandet har lämnats med stöd av delegationen och kommunstyrelsen ska 

besluta om yttrandet ska vidhållas   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås fastställa kommunjuristens yttrande den 23 mars 

2020 som getts in till Kammarrätten i Jönköping i mål nr 3915-19.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

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 fastställa 

kommunjuristens yttrande den 23 mars 2020 som getts in till Kammarrätten i 

Jönköping i mål nr 3915-19. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 167 Dnr 2020-000165 009 

Information om rutin för personuppgiftsincident  

 

Sammanfattning  

Kommundirektören antog under 2018 en rutin för hur kommunkoncernen 

ska hantera personuppgiftsincidenter. I början av mars 2020 

aktualitetsprövades rutinen samt undergick viss revidering. 

 

Syftet med att ha en sådan rutin är att alla som arbetar inom 

kommunkoncernen ska veta hur man dels identifierar en 

personuppgiftsincident och dels veta vilka åtgärder som behöver vidtas. Ett 

centralt moment är att rutinen får spridning i kommunkoncernen. 

 

Nämnden bör därför dels notera till protokollet att rutinen delgivits nämnden 

och dels ge förvaltningschefen ett tydligt uppdrag att sprida rutinen på bästa 

sätt inom den egna förvaltningen.  

Förslag till beslut 

- Att Förvaltningschefen ges i uppdrag att sprida rutinen på lämpligt sätt 

inom förvaltningen med syfte att öka kunskapen om hur den enskilde 

medarbetaren ska kunna identifiera och hantera en personuppgiftsincident. 

 

 - Att kommunfullmäktige dels noterar information om rutinen till 

protokollet och dels noterar att den spridits inom kommunkoncernen genom 

samtliga nämnder och bolagsstyrelser.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

förvaltningschefen ges i uppdrag att sprida rutinen på lämpligt sätt 

inom förvaltningen med syfte att öka kunskapen om hur den enskilde 

medarbetaren ska kunna identifiera och hantera en 

personuppgiftsincident. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att dels noterar information om rutinen till 

protokollet och dels noterar att den spridits inom kommunkoncernen 

genom samtliga nämnder och bolagsstyrelser. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 168 Dnr 2020-000225 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
elmaterial 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronneby 

Industrifastigheter upphandlar leverantör för Elmaterial.  

Upphandlingen är en samordnad upphandling.      

Kommentar 

Upphandlingen avser täcka Ronneby kommuns, Ronneby Miljö & Teknik 

AB:s och AB Ronneby Industrifastigheters behov av elmaterial.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för Ronneby kommun fastställa 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av leverantör för Elmaterial.      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer för Ronneby kommun 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av leverantör för Elmaterial. 

________________ 

Exp: 

Annica Blomstrand, upphandlare 
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§ 169 Dnr 2020-000153 003 

Nya riktlinjer för hedersbevisning och uppvaktningar 
till anställda och förtroendevalda 

 

Sammanfattning  

Nuvarande riktlinjer för hedersbevisning och uppvaktningar till anställda och 

förtroendevalda är antagna 2004. Med anledning av hur gamla de är, vikten 

av att stämma av gentemot Skatteverkets regler samt en ökad kostnad för 

kommunen har det gjorts en genomgång av riktlinjerna och förslag på nya 

sådana har tagits fram. Tanken är också att riktlinjerna ska omfatta hela 

kommunkoncernen.  

Bedömning 

Enligt nuvarande riktlinjer erhåller anställd eller förtroendevald en större 

gåva i form av hedersgåva efter 20 års sammanlagd tjänstgöring (värde ca 6 

% av gällande prisbasbelopp), gåva i samband med 50-årsdag samt i 

samband med pension (båda med värde om ca 4 % av gällande 

prisbasbelopp). En arbetstagare som lämnar sin anställning eller en 

förtroendevald som lämnar sitt uppdrag efter minst två respektive fyra år 

uppvaktas också (värde 2 % av gällande prisbasbelopp). Arbetstagare eller 

förtroendevald som avlider hedras med blomsternedsättning eller annan gåva 

i enlighet med den avlidnes önskemål (värde 2 % av gällande prisbasbelopp). 

 

Enligt Skatteverkets regler är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till 

anställda under vissa omständigheter skattefria. Minnesgåva får lämnas till 

varaktigt anställd (minst 6 år enligt Skatteverket) 

- När den anställda uppnår en viss ålder (avses jämn födelsedagar från 

50 år och uppåt). 

- Efter en längre tids anställning (minst 20 år) eller 

- När anställningen upphör. 

En minnesgåva får dock inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid 

anställnings upphörande om den ska vara skattefri. 

 

Med anledning av Skatteverkets regler föreslås förändringar i riktlinjerna så 

att tjänstgöringstid respektive tiden för förtroendeuppdrag ökas för att erhålla 

gåvor enligt ovan. 
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Förslaget innebär också att en av de större gåvorna tas bort så att endast 

hedersgåva samt uppvaktning i samband med pension återstår. 

Av nuvarande riktlinjer under 1. Allmänna förutsättningar framgår att gåvan 

ska vara av minneskaraktär och värdebeständig och att den inte får utgöras 

av kontanta medel eller presentkort om det inte avser en speciell produkt och 

inte är utbytbart mot något annat. För att uppfylla Skatteverkets krav 

förtydligas de nya riktlinjerna så att det tydligt framgår att presentkortet inte 

kan bytas mot pengar. Det finns från Skatteverkets sida inte heller längre 

något krav på värdebeständighet eller att presentkortet ska avse en speciell 

produkt. Detta föreslås därmed tas bort. 

Vid genomgången av riktlinjerna samt i samband med remissen av förslaget 

har synpunkter inkommit om att inköpen av gåva bör begränsas till Ronneby 

kommun geografiska område. För att inte blir för begränsande har en sådan 

skrivning lagts till men som ett bör och inte ska. 

Idag finns in riktlinjerna för hedersbevisningen en skrivning om att 

hedersgåvan utgörs av guldklocka, kristallskål eller annan av den uppvaktade 

själv vald gåva till motsvarande värde. Samtidigt regleras värdet så att det 

ska vara ca 6 % av gällande prisbasbelopp. Då kostnaden för guldklockorna 

markant överstiger den gränsen föreslås att skrivningen ändras till 

armbandsur. På så sätt kan den gåvan värdemässigt överensstämma med 

övriga gåvor. 

 

Under rubriken Ansvar har gjorts förändringen att Kommunfullmäktiges 

ordförande har fått ansvaret för att uppvaktning äger rum av förtroendevalda 

som avgår i samband med ny mandatperiod. Namnen på ansvariga enheter 

har också justerats pga av organisationsförändringar. 

 

Slutligen kan det poängteras att det fortfarande finns möjlighet att ge enklare 

gåvor till ett mindre värde, skattefritt, inom begreppet personalförmån i 

samband med t ex sjukdom, avslut från anställning, 50 årsdag, mm. Dessa 

gåvor regleras inte i riktlinjerna men generellt sett bör längden på 

anställningen återspeglas i gåvans värde. Det finns inga beloppsgränser för 

vad Skatteverket menar är enklare gåvor till mindre värde. Vid en enkel 

granskning av hur andra arbetsgivare har hanterat denna gräns hittas 

uppgifter på mellan 180 kr och 400 kr. 

 

Förslaget har varit på remiss till samtliga förvaltningschefer, de 

kommunägda bolagens vd:ar, personalchef samt näringslivschef. Förslaget 

har också varit uppe i den centrala samverkansgruppen. Sammanställning av 

inkomna synpunkter finns som bilaga till tjänsteskrivelsen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget 

om nya Riktlinjer för hedersbevisning och uppvaktningar till anställda och 

förtroendevalda och samtidigt upphäva tidigare riktlinjer med samma namn.    

Deltar i debatten 

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

(C), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Anta förslag till nya Riktlinjer för hedersbevisning och 

uppvaktningar till anställda och förtroendevalda och upphäva 

tidigare riktlinjer med samma namn. 

 

2. Lämna ägardirektiv genom följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik 

AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus: 

 

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: 

besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade nya riktlinjer för 

hedersbevisning och uppvaktningar till anställda och förtroendevalda och 

samtidigt upphäva tidigare riktlinjer med samma namn. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(74) 
2020-04-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Anta förslag till nya Riktlinjer för hedersbevisning och 

uppvaktningar till anställda och förtroendevalda och upphäva tidigare 

riktlinjer med samma namn. 

 

2. Lämna ägardirektiv genom följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik 

AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus: 

 

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: 

besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade nya riktlinjer för 

hedersbevisning och uppvaktningar till anställda och förtroendevalda och 

samtidigt upphäva tidigare riktlinjer med samma namn 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 170 Dnr 2020-000221 056 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Upphandling av Mobiltelefoner och tillbehör 

 

Sammanfattning  

 Upphandlingen avser kommunens och de kommunala bolagens behov av 

Mobiltelefoner och tillbehör. Nuvarande avtal upphör att gälla 2021-01-13. 

Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 2021-01-14 – 2024-01-31 med 

möjlighet till 12 plus 12 månaders option. 

Omfattningen för kommunen beräknas till ca 2 700 000 kronor.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Mobiltelefoner och 

tillbehör.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandling av Mobiltelefoner och tillbehör. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 171 Dnr 2020-000222 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Upphandling av Mejeriprodukter 

 

Sammanfattning  

 Upphandlingen avser kommunens behov av Mejeriprodukter. Nuvarande 

avtal upphör att gälla 2020-09-30. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 

2020-10-01 – 2022-09-30 med möjlighet till 12 plus 12 månaders option. 

Den totala omfattningen för upphandlingen uppskattas till ca 12 500 000 

kronor.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandling av Mejeriprodukter.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandling av Mejeriprodukter. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  
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§ 172 Dnr 2020-000197 822 

Kallinge sim- och idrottshall 
byggnads/installationsåtgärder 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-03-17 § 53 

Kallinge simhall togs i bruk 1963, det har inte skett något större underhåll 

inom byggnaden varvid de tekniska installationer som tapp- och spillvatten 

har uppnått sin tekniska livslängd, d.v.s de har suttit där i drygt 55 år. 

Tillsammans med ytskikt så är underhållsbehovet stort i byggnaden. Detta 

ligger i plan med en investering om 5 miljoner 2022.  År 2019 sattes en ny 

reningsanläggning in. Ett nytt tätskikt för själva bassängen håller på att 

projekteras fram och budget är satt till 3 miljoner för den åtgärden.  

 

För ca 1 månad sedan, började taket i byggnaden släppa igenom regnvatten. 

Simhallstaket fick akut skyddas med presenning för att kunna bedriva 

verksamhet i byggnaden utan takdropp. Taket har lappats i flera omgångar 

utan att gå till botten med problemet. Nu har det läckt in på flertal ställen på 

taket och även missfärgat bärande takkonstruktion. Hela yttertaket med 

tvärgående bjälklag och isolering samt taktäckning behöver nu åtgärdas.      

Bedömning 

Kostnaden för att renovera taket bedöms till 1 043 000 kr efter att ha tagit in 

priser på bytet av taket. Arbetet omfattar Rivning av befintligt papptak, 3 

lager. Rivning av befintlig råspont och takstolar av trä samt rivning av 

befintlig isolering. Rivning av befintlig plåtganering.  

 

Montering av: 

Plastfolie, isolering, stenull 300 mm samt takboard 20 mm.  

Trp, 127 profil, självbärande samt tillhörande kantbalkar. Ersätter tidigare 

träbjälkar som bärande konstruktion. 

Regelstomme i takets ytterkant samt 18 mm plywood 200 mm runt takets 

ytterkanter.  

Kilsågad kantregel, 3 sidor.  

Hängrännor med tillhörande detaljer.  

 

Tillverkning och montering av fotplåt, takfotslist samt krönbeslag med 

tillhörande fästbleck. Taktäckning med 1 lag Trebolit Elastolit 001, 

skarvsvetsad och mekaniskt fastsatt. Uppbyggnad och rivning av 
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byggnadsställning med tillhörande väderskydd samt avlastningstorn. 

Montering av byggstaket runt arbetsområdet samt avfallshantering och 

kranbil. 

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen bevilja 

1 043 000 kr för åtgärd av Kallingeskolans simhallstak. 

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-03-17 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen bevilja 

1 043 000 kr för åtgärd av Kallingeskolans simhallstak. 

Deltar i debatten 

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

Johansson (SD), Nicolas Westrup (SD) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bevilja teknik- fritid- och 

kulturnämnden investeringsmedel om 1 043 000 kronor för åtgärd av 

Kallingeskolans simhallstak. Finansiering sker via extern upplåning.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja teknik- fritid- och kulturnämnden 

investeringsmedel om 1 043 000 kronor för åtgärd av Kallingeskolans 

simhallstak. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 173 Dnr 2020-000228 219 

Remiss - Jordö 2:3, Jordö 2:37 Ansökan om 
planbesked för upphävande för del av byggnadsplan 
för Jordökalv 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om planbesked för 

fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37, Ronneby kommun. I ett planbesked 

ska kommunen ta ställning till om man avser att påbörja ett detaljplanearbete 

eller inte. Ansökan avser möjligheten att upphäva vissa delar av den gällande 

byggnadsplanen nr. 176 för Jordökalv. Ansökan gäller upphävande av mark 

för allmän plats som idag reglerats som park eller plantering. Ansökan avser 

inte upphävande av byggnadsplanens resterande delar för bostadsändamål 

eller gatumark.   

Sökandens bilaga och ett utsnitt från den gällande byggnadsplanen finns att 

tillgå som bilaga. 

 

 

Före det att Miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till ansökan om 

planbesked ges ni här med möjlighet att lämna synpunkter och förslag.    
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet överlämnar 

ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen 

sammanträder 5/5 varför anstånd begärs av miljö- och 

byggnadsförvaltningen att inkomma med remissvar senare än 30 april. Inför 

behandlingen i kommunstyrelsen remitteras ärendet till mark- och 

exploateringsenheten för en översyn och bedömning.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. Kommunstyrelsen sammanträder 5/5 varför 

anstånd begärs av miljö- och byggnadsförvaltningen att inkomma med 

remissvar senare än 30 april. Inför behandlingen i kommunstyrelsen 

remitteras ärendet till mark- och exploateringsenheten för en översyn och 

bedömning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 
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§ 174 Dnr 2020-000188 261 

Karlsnäs 3:2 - Markavtal Ronneby Orienteringsklubb 

 

Sammanfattning  

Ronneby Orienteringsklubb har sedan 2007 haft ett nyttjanderättsavtal med 

Kommunen gällande Karlsnäs 3:2. Avtalet var 10-årigt och förlängs sedan 

2017 med ett år i taget. För att kunna söka bidrag från t ex allmänna 

arvsfonden krävs ett minst 10-årigt avtal.  

Bedömning 

Orienteringsklubben har framfört önskemål om ett avtal på 15 år. Då har de 

möjlighet att söka bidrag under de närmaste fem åren, utan att hamna i 

tidsbrist.  

 

Området ska användas för att på fastigheten iordningställa, nyttja och 

bibehålla befintliga motionsspår, elljusspår, konstsnöspår med befintlig 

maskinanläggning och nedgrävda rörsystem samt anläggningar som t ex på 

Karlsnäsängen. 

 

Orienteringsklubben önskar också utveckla området med t ex rullskidbana, 

snöplaner, luftgevärsskyttebana, garage för pistmaskin och ställplatser.  

   

Arrendeavgift 100 kronor/år enligt fastställd taxa.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt arrendeavtal.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att det i 

arrendeavtalet förtydligas att inga ingrepp på området får ske utan samråd 

med jordägaren.        
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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 godkänna 

föreslaget arrendeavtal med tillägget att det i avtalet förtydligas att inga 

ingrepp på området får ske utan samråd med jordägaren. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten  

Kommunstyrelsen  
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§ 175 Dnr 2020-000182 253 

Droppemåla 1:87, markförsäljning 

 

Sammanfattning  

Möllans fastigheter har ansökt om att få köpa del av Droppemåla 1:87. 

Företaget ska bygga 20 marklägenheter. Detaljplan för området pågår och 

beräknas klart vintern 2020.  

Bedömning 

Möllans fastigheter har ansökt om att få köpa del av Droppemåla 1:87. 

Företaget ska bygga 20 marklägenheter. Detaljplan för området pågår och 

beräknas klart vintern 2020. Detaljplanen har varit ute på samråd.  

 

Förslag till köpekontrakt finns framtaget. Föreslaget markpris om 171 kronor 

per kvm följer fastslagen taxa. Det finns förutsättningar för att sänka 

markpriset då det på området bland annat finns en del berg som behöver 

sprängas för att kunna genomföra byggnationen.  

 

Kommunen har sökt om lantmäteriförrättning och kommer att stycka av en 

exploateringsfastighet som motsvarar kvartersmarken i kommande 

detaljplan.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.   

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottets föreslår 

kommunstyrelsen att godkänna föreslaget köpekontrakt med förändringen att 

markpriset bestäms till 50 kronor kvm. Vidare föreslår ordförande att mark- 

och exploateringsenheten ges i uppdrag att till kommunstyrelsens möte 

komplettera ärendet med en kostnadsberäkning i det fall kommunen själv 

skulle bekosta färdig exploatering av området.        
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger mark- och exploateringsenheten 

i uppdrag att till kommunstyrelsens möte komplettera ärendet med en 

kostnadsberäkning i det fall kommunen själv skulle bekosta färdig 

exploateringen av området. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

godkänna föreslaget köpekontrakt med förändringen att markpriset 

bestäms till 50 kronor kvm. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  

Kommunstyrelsen  
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§ 176 Dnr 2020-000108 252 

Trafikverket, Markköp Ronneby 26:1 

 

Sammanfattning  

 För att kunna garantera en attraktiv miljö i nya stadsdelen Kilen föreligger 

ett kommunalt intresse av att köpa till mark från fastighet Ronneby 26:1 som 

ägs av Trafikverket.   

Bedömning 

Det föreligger ett kommunalt intresse för del av mark i fastighet Ronneby 

26:1 som idag ägs av Trafikverket. Detta för att möjliggöra skötsel av hela 

markytorna och på så vis kunna garantera en attraktiv utemiljö i den nya 

stadsdelen Kilen. Kommunen har redan idag skötsel av ytorna. Det finns 

också ett intresse av att kunna marknadsföra Växtkraft, detta med en skylt på 

marken. För att möjliggöra ovan nämnda punkter krävs äganderätt på 

marken.  

 

Diskussion har förts med Trafikverket i frågan som ställer sig positiva till att 

sälja en del av marken. Fastighetsregleringen överensstämmer med 

detaljplan. 

Överenskommen köpeskilling för marken är 60kr/kvadratmeter.  

 

Överenskommelse om fastighetsreglering finns upprättad och biläggs denna 

skrivelse. 

 

Vid ett godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering bekostas 

förrättningen av kommunen.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S). 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 177 Dnr 2019-000159 253 

Västra Hallen - Ansökan om att köpa mark 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Västra Hallen 1:170 i Hallabro har inkommit med en 

ansökan om att köpa till mark från fastigheten Västra Hallen 1:84. Man har 

som syfte att hålla åkermarken öppen samt en önskan om att möjliggöra för 

utökad hästverksamhet. Marken berörs delvis av en äldre detaljplan från 

1955.  

En värdering av marken är gjord i december 2019.   

Bedömning 

För att hålla åkermark och möjliggöra för utökad hästverksamhet önskar 

fastighetsägare till Västra hallen 1:170 att köpa till mark från fastighet 

Västra hallen 1:84.  

 

För området finns en äldre detaljplan från 1955 som berör en liten del av den 

mark som önskas köpas. Detaljplanen säger allmän platsmark 

park/plantering, i dagsläget är det inte någon park utan en blandning av åker- 

och skogsmark. Det föreligger ett arrende för bete på en del av den mark 

som önskas köpas, vilket kan sägas upp vid eventuell försäljning.  

För att säkerställa försäljning till rätt värde har en värdering av marken gjorts 

i december 2019 där man bedömt marknadsvärdet till 300 000kr. 

Värderingen är utförd av auktoriserad lantbruksvärderare Johannes Pålsson 

och biläggs denna skrivelse. 

En del av den mark som önskas köpas innefattar parkeringsplatser för 

Hallabro Bygdegård.  

För att på bästa sätt lösa markköp och fastighetsbildning för alla intressenter 

har Hallabro samhällsförening blivit erbjudna att köpa den mark som de idag 

nyttjar för parkering och de ställer sig positiva till detta. Värderingen som 

gjorts innefattar 4,3 hektar mark, ur värderingen kan ett pris om ca 

7kr/kvadratmeter utläsas, vilket anses lågt för den yta på ca 3000kvadrat som 

i sådana fall tänkts till föreningen.  

Pris för marken är satt till 10kr/kvadratmeter med hänsyn till värdering och 

den mer attraktiva fastighet som bildas.  
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Bägge parter är informerade om och överens i frågan om att föreningen 

köper en del av marken.  

 

Det föreligger inte något kommunalt intresse för marken.  

 

Vid godkännande av överenskomna fastighetsregleringar bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet. 

 

Förslag till överenskommelser samt nya kartor för markköpen finns 

upprättade och biläggs denna skrivelse.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna de båda överenskommelserna om 

fastighetsreglering. 

Deltar i debatten 

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

(C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att arbetsutskottet återremitterar ärendet 

för en översyn av områdena i förhållande till översiktsplan Ronneby 2035.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för en översyn av 

områdena i förhållande till översiktsplan Ronneby 2035. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Sandra Danielsson 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 
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§ 178 Dnr 2020-000201 059 

Uppdrag: skapa en inköpsenhet för 
kommunkoncernen.  

 

Sammanfattning  

 I Ronneby kommun och dess bolag är idag arbetet med inköp spridda på 

många olika funktioner i verksamheterna. Det saknas samtidigt en 

övergripande och gemensam strategi för vårt inköpsarbete. Som ett led i 

arbetet med att utveckla de offentliga upphandlingarna har regeringen tagit 

fram en nationell upphandlingsstrategi. Den innehåller struktur för hur 

upphandlande myndigheter och enheter kan arbeta för att utveckla sitt 

strategiska arbete med offentliga inköp. Inköp kan och bör användas som ett 

strategiskt verktyg för kommunkoncernen att nå mål och använda 

ekonomiska resurser effektivt. 

 

Inköpsarbete kan delas in i tre nivåer. Strategiskt, taktiskt och operativt. I 

dag saknas den strategiska nivån och delar av den taktiska nivån. Vi behöver 

samtidigt bli bättre på effektiv förvaltning och uppföljning, av såväl process 

som avtal, samt att se hela kommunen och bolagens behov. Målet är att ge 

maximalt värde för pengarna och att kommunen ska uppfattas som en 

professionell köpare. Kommunkoncernens verksamheter ska få de varor och 

tjänster de behöver med rätt kvalitet och till rätt pris.  

Bedömning 

 Vårt arbete med att införa E-handel under 2020 pågår och öppnar upp för att 

vi ska kunna få en sammanhållen inköpsverksamhet. Införandet av E-handel 

leder till en integrerad inköps- och fakturaprocess och till en ökad 

avtalstrohet. Det leder till ett resurseffektivare arbetssätt i organisationen 

samtidigt som det är förutsättning för det vidare arbetet med att nå en 

samordnad varudistribution inom kommunkoncernens verksamheter  
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Förslag till beslut 

 Med ovanstående som bakgrund föreslås kommunstyrelsen besluta: 

 

att kommundirektören får i uppdrag att till budgetberedningen för 2021 ta 

fram förslag till bildande av en ny organisatorisk enhet ”Inköpsenheten” med 

hemvist i kommunledningsförvaltningen.  

Enheten ska styra hela inköpskedjan och ha ett nära samarbete med det 

operativa arbetet som sker ute, lokalt, i verksamheterna. Enheten ska vara 

koncerngemensam. Enheten ansvarar även för kommunkoncernens e-

handelssystem, upphandlingssystem samt processer och flöden kopplade till 

dessa. Dessutom medverkar man i arbetet med att starta upp en samordnad 

varudistribution inom kommunkoncernens verksamheter. 

 

Målsättningen är att ha en sådan inköpsenhet bildad till halvårsskiftet 2021.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

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 uppdra åt 

kommundirektören att till budgetberedningen för 2021 ta fram förslag till 

bildande av en ny organisatorisk enhet ”Inköpsenheten” med hemvist i 

kommunledningsförvaltningen.  

Enheten ska styra hela inköpskedjan och ha ett nära samarbete med det 

operativa arbetet som sker ute, lokalt, i verksamheterna. Enheten ska vara 

koncerngemensam. Enheten ansvarar även för kommunkoncernens e-

handelssystem, upphandlingssystem samt processer och flöden kopplade till 

dessa. Dessutom medverkar man i arbetet med att starta upp en samordnad 

varudistribution inom kommunkoncernens verksamheter. 

 

Målsättningen är att ha en sådan inköpsenhet bildad till halvårsskiftet 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 179 Dnr 2020-000217 210 

Remiss bostadsförsörjningsprogram 2020-2024, 
Karlshamns kommun 

Sammanfattning  

Karlshamn kommun har upprättat ett förslag till bostadsförsörjningsplan för 

kommunen. 

Ett bostadsförsörjningsprogram är ett politiskt styrt dokument där 

kommunen enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, LKB 

(2000:1383), ska redovisa; 

 

1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av 

bostadsbeståndet. 

2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 

3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och 

regionala mål, planer och program som är av betydelse för 

bostadsförsörjningen. 

 

Remisstiden sträcker sig tiden 23 mars- 24 april 2020.  

Bedömning 

Bostadsförsörjningsplanen omfattar förutsättningar och situationen i 

Karlshamn kommun och anger övergripande mål och riktlinjer för 

kommunens bostadsförsörjning. Den tar också upp den verktygslåda 

kommunen planerar att använda för att arbeta med planen och här finns en 

prioriteringslista på åtgärder. Den innehåller inga specifika 

rekommendationer för olika orter eller områden av kommunen utan det är 

skrivet på en generell nivå.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att anta följande som 

yttrande från Ronneby kommun: 

Ronneby kommun har tagit del av förslaget till bostadsförsörjningsprogram 

för Karlshamn och ser fram mot att utveckla samverkan framöver kring 

behovet av fler bostäder i länet. Vi ser positivt på materialet och har i övrigt 

inga synpunkter.  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott yttrar följande: 

Ronneby kommun har tagit del av förslaget till bostadsförsörjningsprogram 

för Karlshamn och ser fram mot att utveckla samverkan framöver kring 

behovet av fler bostäder i länet. Vi ser positivt på materialet och har i övrigt 

inga synpunkter 

________________ 

Exp: 

Karlshamn kommun 

Krister Svensson, utvecklingschef  
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§ 180 Dnr 2020-000093 040 

Rapportering av hur nämnder/förvaltningar ligger till för 
att anpassa sin verksamhet till budgetramarna 

 

Sammanfattning  

För mars månad lämnar, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden, miljö- 

och byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, överförmyndarnämnden och 

kommunledningsförvaltningen, varsin rapportering över hur verksamheterna 

ligger till för att anpassa sina verksamheter till budgetramarna.  

 

För februari månad lämnar, överförmyndarnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden samt miljö- och byggnadsnämnden, varsin rapportering 

över hur verksamheterna ligger till för att anpassa sina verksamheter till 

budgetramarna.  

Bedömning 

Samtliga uppföljningsrapporter biläggs detta protokoll genom bilaga 1.  

Deltar i debatten 

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

(C) och Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet noterar 

uppföljningarna till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar uppföljningarna till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Johan Sjögren 

Respektive nämnd/förvaltning 
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§ 181 Dnr 2020-000078 220 

Remiss av Betänkandet Modernare byggregler SOU 
2019:68  

 

Sammanfattning  

Protokolls utdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-25 § 68  

Regeringen beslutade den 23 februari 2017 att tillsätta en kommitté för att 

genomföra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler, kontrollen 

av byggandet med mera. Syftet med översynen är att modernisera och 

förenkla regelverket. 

Kommittén för modernare byggregler ska enligt kommitténs direktiv lämna 

tre betänkanden. Det övergripande syftet med kommitténs arbete är att 

modernisera regelverket och därmed gynna ökad konkurrens och ökat 

bostadsbyggande utan att äventyra hälsa, säkerhet, gestaltningskvalitet, en 

god livsmiljö och ett långsiktigt hållbart byggande. 

I detta, det tredje, betänkande genomför kommittén en översyn av åttonde 

och tionde kapitlen i plan- och bygglagen (PBL), tredje till femte och sjunde 

kapitlen i plan- och byggförordningen (PBF), BBR, Boverkets 

konstruktionsregler (EKS) och de standarder dessa hänvisar till. 

Kommittén har tidigare lämnat två delbetänkanden. 

Det övergripande målet för samtliga förslag är tillskapande av modernare 

byggregler och att både regelverket och dess tillämpning ska vara 

förutsägbart, flexibelt och förenklat. Kommittén föreslår åtgärder som 

sammantaget ger förutsättningar för en mer ändamålsenlig byggprocess, 

ökad variation i bostadsutbudet, ökad konkurrens och ett långsiktigt hållbart 

byggande. 

Förslagen innebär principer för en omfattande reformering av Boverkets 

byggregler (BBR), en ny myndighet för förhandsavgöranden om krav på 

byggnadsverk samt förtydliganden och förenklingar i kontrollprocessen. Det 

ges även konkreta förslag på nya föreskrifter för bostäders lämplighet för 

avsett ändamål. Vidare föreslår de att begreppet ombyggnad tas bort ur plan- 

och bygglagen (PBL) samt att frågan om delar av de tekniska 

egenskapskraven även bör regleras som utformningskrav och prövas i 

bygglovet utreds vidare.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(74) 
2020-04-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer sig i sak mycket positiva till att en 

översyn av byggreglerna görs. Det är välkommet att tillämpningen såväl som 

regelverket kring själva byggnationen förenklas och förtydligas. 

Förslaget om att ta bort Kontrollansvarig följs upp av ett tydligt och väl 

genomgånget resonemang, sid 315 ff., som vi till stora delar helt delar. Dock 

uppfattar vi inte att det tas upp någon utförligare analys om risker och 

konsekvenser av att ta bort dem, alternativt att omformulera uppdraget eller 

förtydligande av kommunernas roll. Det bör säkerställas att det, i praktiken, 

inte återförs ökad belastning på myndigheten/byggnadsinspektören då någon 

form av byggkontroll kan ses som både värdefull och nödvändig för en 

målgrupp som är mycket bred. Många gånger är den helt okunnig om 

byggnation och bygger för första och enda gången. 

De arkitektoniska och gestaltande frågornas värde, likväl de frågor som 

berör kulturmiljö, berörs ytterst lite i betänkandet. Vi ser en risk i att dessa 

frågor kan bli underordnade förenklingen i förlängningen. 

Vi ser det även som positivt att klimatförändringarna och de anpassningar 

som krävs och behövs tas upp i betänkandet. Emellertid ser vi det som 

otydligt och för kortfattat för att kunna se hur det praktiskt skall kunna 

tillämpas på ett enkelt sätt. Vilket mandat får myndigheterna att styra 

exempelvis byggnadsteknik som grundläggning. 

Vi instämmer i synpunkterna om att regelverket är väl omfattande och 

svåröverskådligt. Dock saknar vi även här en analys av förenklingarnas 

konsekvenser i förhållande till vinster.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 

Godkänna förslag till remissvar och föreslå att kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnadsnämndens yttrande och tillför 

det till övriga yttranden som inkommit över betänkandet.      
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-03-25 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna följande yttrande som 

remissvar:  

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer sig i sak mycket positiva till att en 

översyn av byggreglerna görs. Det är välkommet att tillämpningen såväl som 

regelverket kring själva byggnationen förenklas och förtydligas. 

Förslaget om att ta bort kontrollansvarig följs upp av ett tydligt och väl 

genomgånget resonemang, sid 315 ff., som vi till stora delar helt delar. Dock 

uppfattar vi inte att det tas upp någon utförligare analys om risker och 

konsekvenser av att ta bort dem, alternativt att omformulera uppdraget eller 

förtydligande av kommunernas roll. Det bör säkerställas att det, i praktiken, 

inte återförs ökad belastning på myndigheten/byggnadsinspektören då någon 

form av byggkontroll kan ses som både värdefull och nödvändig för en 

målgrupp som är mycket bred. Många gånger är den helt okunnig om 

byggnation och bygger för första och enda gången. 

De arkitektoniska och gestaltande frågornas värde, likväl de frågor som 

berör kulturmiljö, berörs ytterst lite i betänkandet. Vi ser en risk i att dessa 

frågor kan bli underordnade förenklingen i förlängningen. 

Vi ser det även som positivt att klimatförändringarna och de anpassningar 

som krävs och behövs tas upp i betänkandet. Emellertid ser vi det som 

otydligt och för kortfattat för att kunna se hur det praktiskt skall kunna 

tillämpas på ett enkelt sätt. Vilket mandat får myndigheterna att styra 

exempelvis byggnadsteknik som grundläggning. 

Vi instämmer i synpunkterna om att regelverket är väl omfattande och 

svåröverskådligt. Dock saknar vi även här en analys av förenklingarnas 

konsekvenser i förhållande till vinster. 

Miljö– och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 

miljö- och byggnadsnämndens yttrande och tillför det till övriga yttranden 

som inkommit över betänkandet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att anta miljö- och byggnadsnämndens remissvar.      
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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 anta miljö- 

och byggnadsnämndens remissvar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 182 Dnr 2020-000086 229 

Remittering av promemorian Klimatdeklaration för 
byggnader, DS 2020:4, Dnr Fi2020/00475/BB 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-03-25 § 67 

Syftet med den nya lagen är att minska klimatpåverkan vid uppförande av 

byggnader genom att synliggöra denna påverkan. Förslagen i promemorian 

innebär att byggherren ansvarar för att upprätta och lämna in en 

klimatdeklaration till Boverket. Kravet på klimatdeklaration gäller vid 

uppförande av nya byggnader. 

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022. 

I promemorian lämnas förslag till ny lag och förordning om 

klimatdeklaration för byggnader, samt finns även ett förslag till ändring av 

plan- och bygglagen. 

Tillfälliga byggnader som är avsedda att användas i högst två år, byggnader 

som inte kräver bygglov enligt plan- och bygglagen, industrianläggningar 

och verkstäder, ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan 

liknande näring och byggnader som inte har större bruttoarea än 50,0 

kvadratmeter föreslås undantas från kravet på klimatdeklaration. Vidare görs 

ett undantag för privatpersoner som på annat sätt än i näringsverksamhet 

uppför en byggnad. Byggherren ska visa att en klimatdeklaration har lämnats 

in, eller att något av undantagen är tillämpligt, innan slutbesked kan 

meddelas av byggnadsnämnden. 

Klimatdeklarationen föreslås omfatta byggskedet. Vid beräkning av 

klimatpåverkan får både produktspecifika och generiska värden användas. 

Boverket ska föra register över inlämnade klimatdeklarationer.  

Boverket föreslås vara tillsynsmyndighet. Om Boverket i sin tillsyn beräknar 

ett värde av klimatpåverkan som väsentligt avviker från det deklarerade 

värdet ska myndigheten ge byggherren tillfälle att inkomma med en 

förklaring till avvikelsen. Boverket får ompröva klimatdeklarationen om 

byggherren inte inkommit med en skälig förklaring till avvikelsen. Boverket 

föreslås också få ta ut en sanktionsavgift om en klimatdeklaration har 

omprövats och det finns särskilda skäl.     
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Bedömning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer sig i sak positiva till att 

klimatpåverkan vid nybyggnation redovisas och synliggörs. Förvaltningen 

saknar dock en konsekvensanalys av hur ytterligare krav på redovisning kan 

påverka byggandet och byggandets sammantagna kostnader, både vad gäller 

produktion och kostnadsnivåer för slutanvändare.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att: 

Godkänna förslag till remissvar och föreslå att kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnadsnämndens yttrande och tillför 

det till övriga yttranden som inkommit över promemorian.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-03-25  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande som 

remissvar: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen ställer sig i sak positiva till att 

klimatpåverkan vid nybyggnation redovisas och synliggörs. Förvaltningen 

saknar dock en konsekvensanalys av hur ytterligare krav på redovisning kan 

påverka byggandet och byggandets sammantagna kostnader, både vad gäller 

produktion och kostnadsnivåer för slutanvändare. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att anta miljö- och byggnadsnämndens yttrande och att tillföra det till övriga 

yttranden som inkommit över promemorian. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att anta miljö- och byggnadsnämndens remissvar.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta miljö- 

och byggnadsnämndens remissvar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 183 Dnr 2020-000200 007 

Ansvarsfrihet Samordningsförbundet i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Följande skrivelse har inkommit från Samordningsförbundet i Blekinge Län 

(Finsam): 

Årsredovisningen för Samordningsförbundet i Blekinge Län för 

räkenskapsåret 2019 är upprättad. Revisorerna i Samordningsförbundet 

tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas 

ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 

Bifogat är: 

- Årsredovisning för 2019 

- Granskningsrapport 2019 

- Revisionsberättelse för 2019 

Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting § 26 citeras: 

”Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna, och 

arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan 

om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall 

väckas ”. 

När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna emotser 

Samordningsförbundet besked om detta.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för 

styrelsen i Samordningsförbundet i Blekinge Län (Finsam). 

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 föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i 

Samordningsförbundet i Blekinge Län (Finsam). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 184 Dnr 2018-000417 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag till 
lösningar från båtägare som har båtplats i Ekenäs 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-03-17 § 50 

180907 inkom ett medborgarförslag gällande situationen för båtägare och 

fastighetsägare i området med båtplatser i Ekenäs. Förslagsställaren 

beskriver att obehöriga går ombord på båtarna, grillplatser lämnas ostädade, 

sopor slängs över hela området och i havet, detta ger allvarliga konsekvenser 

för miljön. Förslagsställaren beskriver vidare att folk som har hänvisat till 

områdets soptunnor har hotats. Förslagsställaren lägger som förslag att 

kommunen sätter upp grindar i hela området samt tar ansvaret för 

miljöproblemen genom regelbundna kontroller av området.  

 

Tjänsteförslaget föreslog som yttrande att kommunfullmäktige skulle avslå 

medborgarförslaget. Fritid och kulturnämnden yrkade på avslag för 

tjänsteärendet och yrkade att berörd förvaltning/nämnd bjöd in till ett möte 

med berörda båtägare. 

 

Verksamhetschefen på fritid och kultur sammankallade 190312 båtägarna till 

ett möte.      

Bedömning 

De åsikter som framkom under mötet och som står i relation till aktuellt 

medborgarförslag har åtgärdats eller lämnats över till fastighetsförvaltare på 

fastighetsenheten.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

remissyttrandet anses besvarat.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-03-17 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att medborgarförslaget med hänvisning till bedömningen anses besvarat. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 185 Dnr 2018-000416 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag till 
lösningar från båtägare som har båtplats i Ekenäs, t ex 
låsbara grindar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-03-17 § 51  

180907 inkom ett medborgarförslag gällande situationen för båtägare och 

fastighetsägare i området med båtplatser i Ekenäs. Förslagsställaren 

beskriver att obehöriga går ombord på båtarna, Förslagsställaren lägger som 

förslag att kommunen sätter upp grindar i hela området.  

 

Tjänsteförslaget föreslog som yttrande att kommunfullmäktige skulle avslå 

medborgarförslaget. Fritid och kulturnämnden yrkade på avslag för 

tjänsteärendet och yrkade att berörd förvaltning/nämnd bjöd in till ett möte 

med berörda båtägare. 

 

Verksamhetschefen på fritid och kultur sammankallade 190312 båtägarna till 

ett möte.      

Bedömning 

De åsikter som framkom under mötet och som står i relation till aktuellt 

medborgarförslag har överlämnats över till fastighetsförvaltare på 

fastighetsenheten.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

remissyttrandet anses besvarat.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-03-17 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att medborgarförslaget med hänvisning till bedömningen anses besvarat. 
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Propositionsordning 

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

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

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

arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 186 Dnr 2018-000475 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bredare båtplatser 
och längre y-bommar i Ekenäs 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-03-17 § 52  

180907 inkom ett medborgarförslag gällande situationen för båtägare i 

Ekenäs om behovet av bredare båtplatser och Y-bommar 

 

Tjänsteförslaget föreslog som yttrande att kommunfullmäktige skulle avslå 

medborgarförslaget. Fritid och kulturnämnden yrkade på avslag för 

tjänsteärendet och yrkade att berörd förvaltning/nämnd bjöd in till ett möte 

med berörda båtägare. 

 

Verksamhetschefen på fritid och kultur sammankallade 190312 båtägarna till 

ett möte.        

Bedömning 

De åsikter som framkom under mötet och som står i relation till aktuellt 

medborgarförslag har lämnats över till fastighetsförvaltare i nuvarande 

fastighetsenheten      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att 

remissyttrandet anses besvarat.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-03-17 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att medborgarförslaget med hänvisning till bedömningen anses besvarat. 

Propositionsordning 

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

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

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

arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 187 Dnr 2019-000528 109 

Besvarande av medborgarförslag - fritidsfiske i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-03-17 § 54 

Ett medborgarförslag är inskickat av Boeric Hjort. 

Ronneby kommun har fantastiska fiskevatten, som enligt min mening inte 

utnyttjas tillräckligt. Fisket bör ses som en resurs för att öka besöksnäringens 

attraktivitet, men också vara en tillgång för oss som bor i kommunen Det 

skall vara enklare att köpa fiskekort och hyra utrusning. Priserna bör säsongs 

anpassas och möjligheten att hyra fiskeguide, båt och utrustning bör utökas. 

Jag föreslår därför följande: 

  

1. Säsongsanpassa fisket i Ronnebyån, så att det blir fritt fiske under Juni, 

Juli och Augusti. 

 

2. Ge bättre och fler pris till dem som deltar i premiärfisket i Ronnebyån.  

Det bör finnas ett storlekspris (största/tyngsta fisken). Ett ungdomspris (pris 

till alla ungdomar under 13 år, som dessutom bör fiska gratis i målsmans 

sällskap). 

 

3. Sälj paket med fiskekort, guidning, hyra av utrustning, boende och 

säsongsanpassade rabatter till dem som bokar och köper aktiviteter. Det bör 

vara möjligt att köpa ett fiskekort som omfattar fiske i alla vatten inom 

kommunen. All försäljning och bokning bör göras tillgänglig dygnet runt via 

Ronneby.se eller annan webbplats. 

 

4. Upprätta en plan för hur inplantering av fisk kan öka fångsten och 

fiskeintresset.  

 

5. Tillsätt i nära samverkan med fiskevårdsföreningar och 

fiskerättsinnehavare  

en fiskenämnd med uppgift att utveckla fritidsfisket i kommunen, såväl till 

havs, som i andra tillgängliga vatten.      

Bedömning 

Förslag 1. 
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Kommunens ansvarige tjänsteman för fisket, har påbörjat en diskussion med 

kommunens tillsynsmän om hur fisket i Ronnebyån kan utvecklas. 

Förslag 2. 

Se förslag 1. Ungdomar under 13 år fiskar i dag gratis på vuxet fiskekort i 

vuxet sällskap. 

 

Förslag 3. 

Att sälja paket med fiskekort, guidning, hyra av utrustning och boende är 

inget kommunen har möjlighet till. Försäljning av fiskekort till kommunens 

vatten Skärsjön, Galtsjön och Ronnebyån kommer att kunna ske digitalt 

genom Ifiske under våren 2020, dygnet runt. Övriga vatten styr ej 

kommunen över. 

 

Förslag 4. 

Kommunen plantera in regnbåge kontinuerligt i Skärsjön och Galtsjön. 

Öring har stödinplanterats i Ronnebyån med jämna mellanrum. 

 

Förslag 5. 

Kommunen har idag inga planer på att tillsätta en fiskenämnd.      

Förslag till beslut 

Teknik-fritid och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med dessa 

svar anse medborgarförslaget besvarat.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-03-17 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

att med hänvisning till svar under bedömning anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

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

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

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

arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 188 Dnr 2019-000464 109 

Besvarande av medborgarförslag - låt en fiskeförening 
eller privat aktör driva sportfisket i Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-03-17 § 55 

Ett medborgarförslag är inskickat av Per Olof Svensson gällande sportfisket i 

Skärsjön. Förslagsställaren föreslår att: 

 

 Låt en fiskeförening eller privat aktör driva sportfisket i Skärsjön, då 

det idag är omöjligt att fiska där p.g.a. att det finns inga bryggor eller 

båtar att hyra. Om kommunen plantera in ädelfisk och säljer fiskekort 

och annonsera om sportfiske så måste det också skötas, en förening 

eller privat kan sköta det bättre.      

Bedömning 

I Ronneby kommun finns idag inte någon sportfiskeförening som har visat 

intresse av att driva fisket i Skärsjön, privat aktör har ej diskuterats. 

2 st bryggor kommer att läggas i under 2020, ansökan om ytterliga 2 st 2021 

kommer lämnas in. 

Kommunen har sedan flera år 3 st båtar som hyrs ut med hjälp av privat 

aktör.      

Förslag till beslut 

Teknik-fritid och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget därmed anses besvarat.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-03-17 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

att medborgarförslaget med hänvisning till bedömningen anses besvarat. 

Propositionsordning 

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

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

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

arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 189 Dnr 2019-000110 109 

Besvarande av medborgarförslag - Önskan om en 
vägbula vid övergångstället innan vägen upp till Gamla 
Kallingevägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-03-17 § 58 

Följande medborgarförslag har lämnas önskan om en vägbula på 

Kallingevägen på övergångstället som ligger på Kallingevägen strax söder 

om Gamla Kallingevägen. Det skulle förhindra hastigheter hos de bilar som 

säkert ligger upp mot 80 km/h i dag. Det bor många barn i området som i 

framtiden kommer korsa denna väg dagligen. Jag vittnar om hur bilar endast 

har två sekunder på sig att tvärbromsa om ett barn skulle gå över när de 

bränner förbi!      

Bedömning 

Kallingevägen är en huvudgata och det är hastighetsbegränsning på 50 km/h. 

Vägen är belyst och det finns utbyggd gång- och cykelbana på vägens västra 

sida, något som separerar oskyddade trafikanter från fordon. På vägens östra 

sida finns gångbana. Det finns en mittrefug på övergångstället. Fotgängare 

behöver endast passera en körriktning i taget och det innebär att körbanans 

bredd reducerats. Sikten norrut från övergångstället är cirka 150 meter och 

söderut är sikten cirka 75, vilket i aktuella hastigheter ger bilister tillräckligt 

med tid för att stanna för passerande fotgängare/cyklister. 

 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning på 

Kallingevägen vid det aktuella övergångstället för att dokumentera 

trafikflöden och hastighet.  

Trafikbelastningen var 7002 fordon/dygn med medelhastighet 47 km/h. 85 % 

har kört långsammare än 55 km/h.  

Aktuell trafikmätning visar att hastigheten ligger något över den önskade, 

men i jämförelse med liknande vägsträckningar inte är alarmerade.  

 

Det har även gjorts en manuell trafikräkning (oskyddade trafikanter) utförd 

under högtrafik (mellan kl. 07.25 – 08.25, en vardag) vid övergångsstället. 

Det var totalt 15 passager. 2 barn och 5 vuxna (fotgängare), 5 barn och 3 
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vuxna (cyklister). Fordonsförarna stannade för att lämna fotgängarna och 

cyklister företräde. 

 

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inte inrapporteras från polis och sjukvård någon 

olycka på den aktuella platsen under de senaste 5 åren.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige avslå förslaget om en 

vägbula på Kallingevägen vid övergångstället söder om Gamla 

Kallingevägen med motiveringen att det inte är många passager vid 

övergångsstället att det finns behov av en vägbula då sikten är tillräckligt 

god i bägge färdriktningar, vilket i aktuella hastigheter ger bilister tillräckligt 

med tid för att hinna stanna för passerande fotgängare och cyklister.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-03-17 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige 

avslå förslaget om en vägbula på Kallingevägen vid övergångstället söder 

om Gamla Kallingevägen med motiveringen att det inte är många passager 

vid övergångsstället att det finns behov av en vägbula då sikten är tillräckligt 

god i bägge färdriktningar, vilket i aktuella hastigheter ger bilister tillräckligt 

med tid för att hinna stanna för passerande fotgängare och cyklister. 

Propositionsordning 

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

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

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

arbetsutskottet bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget om en vägbula på Kallingevägen vid 

övergångstället söder om Gamla Kallingevägen med motiveringen att det 

inte är många passager vid övergångsstället att det finns behov av en vägbula 

då sikten är tillräckligt god i bägge färdriktningar, vilket i aktuella 

hastigheter ger bilister tillräckligt med tid för att hinna stanna för passerande 

fotgängare och cyklister. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 190 Dnr 2019-000306 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg en 
torgpaviljong 

 

Sammanfattning  

 Man önskar att få bort mat-vagnarna och ser hellre att det byggs en fast 

paviljong på torget där verksamhet kan bedrivas.  

Enligt den affärs- och handlingsplan som arbetats fram i BID-projektet ska 

en stadslivsanalys m.fl. strategiska dokument arbetas fram. Vilket bör göras 

innan frågan om paviljong behandlas.   

  

Bedömning 

 Det har inkommit ett medborgarförslag där man önskar ersätta matvagnar på 

torget till fast installerad torgpaviljong. Det föreslås att hämta inspiration 

från Brunnskällan. Det föreligger ett missnöje över att befintliga matvagnar 

inte håller önskvärd standard avseende estetisk utformning och skötsel.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden tillfrågades om att yttra sig i frågan, deras svar 

biläggs denna skrivelse.  

Svaret från dem behandlar många olika frågor i ärendet varpå u.t vill 

framhäva följande: 

 Ronneby kommun, Ronneby handel och fastighetsägarna i Ronneby 

har under 18 månader 2018-2019 arbetat med svenska stadskärnors 

BID-modell. Man har gemensamt arbetat fram en affärsplan med 

handlingsplan samt budget och gemensam finansiering för 

platsutveckling i Ronneby. Man ska ta fram en stadslivsanalys som 

tillsammans med andra dokument ska utgöra en del för kommande 

fördjupad översiktsplan för centrumkärnan. 

 Vad händer med torgets flexibilitet? Hur kommer platsen nyttjas 

kvällstid? Är de som bedriver verksamhet i vagnar intresserade av att 

flytta in sina verksamheter i fasta lokaler? Borde kanske de lokaler 

som redan finns vid torget fyllas med verksamheter i första hand? 
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Då stadslivsanalys och övriga strategiska dokument indirekt behandlar ovan 

fråga bör medborgarföslaget härmed anses besvarat.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att besluta medborgarförslaget besvarat       

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 191 Dnr 2020-000146 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Förslag om 
att flytta stadsbiblioteket till Diamanten Galleria 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har inkommit som föreslår att Stadsbiblioteket flyttas 

till Diamanten Galleria. Det nya biblioteket kan anpassas till att bli ett 

modernt bibliotek med,  

- Vuxenavdelning böcker 

- Ungdomsavdelning böcker  

- Barnavdelning böcker  

- Tidningsrum värt namnet  

- Datorer för besökare med möjlighet till skanning och utskrifter  

-Café  

- Konferensrum (för uthyrning till föreningar - Hörsal - Grupprum (varav 

ett s.k. tyst grupprum)  

- Bokinkast  

-Turistinformation  

- Offentliga toaletter 

Gallerian kan endera hyras eller köpas av ägaren, (ev en bytesaffär) Lindex 

och ev andra av dagens hyresgäster erbjuds lokal på annat ställe i centrum.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-18 § 396 att avslå ett liknande 

medborgarförslag. Teknik-, fritid- och kulturnämnden hade då yttrat att  

”det är för närvarande inte aktuellt att genomföra någon utredning om flytt 

av nuvarande folkbibliotek. Stora investeringar är gjorda nyligen i det 

befintliga biblioteket. Miljön är bra och besökare är nöjda. Ronneby 

kommun har ett mycket funktionellt bibliotek med en god miljö för personal 

och brukare.” 

 

Därför föreslås att återigen ge ett avslag. 
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Kommunfullmäktige har vid anmälan av medborgarförslaget, i enlighet med 

kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, överlåtit till kommunstyrelsen att 

besluta i ärendet. 

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 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 192 Dnr 2020-000008 101 

Delegationsbeslut 2020 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras:  

1. Delegationsbeslut- aktivering av krisledningsnämnden. 

2. Delegationsbeslut- tillförordnad personalchef  

3. Sammanställning av delegationsbeslut från mark- och 

exploateringsenheten  

4. Delegationsbeslut, upphandlingsenheten   

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen att notera återrapporterade delegationsbeslut till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 193 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 194 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Anvani Blästring & 

Lackeringsservice AB har försatts i konkurs 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Rågårds AB har försatts i konkurs 

 Evidensia, Djursjukvård som samhällsviktig verksamhet 

 F17, Uppfattning järnvägsstation söder Ronneby garnison 

 MSB, Ny föreskrift om omsorg för barn med vårdnadshavare i 

samhällsviktig verksamhet 

 Regeringen/Socialdepartementet, Uppdrag om att skyndsamt utöka 

antalet tester för Covid-19 

 Region Blekinge, Nyhetsbrev april 2020 

 Svensk fotboll, Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet med 

anledning av Covid-19 

 SKR, Cirkulär 20:15, 20:16, 20:17 

 Vårdföretagarna, Åtgärder med anledning av Coronaviruset 

 

Protokollsutdrag 

 Miljö- och byggnadsnämnden 20200325 §§ 65, 97 

 Region Blekinge 20200312 § 2 

 

Protokoll 

 Visit Blekinge 20200313   

Yrkanden 

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

notera delgivningsärendena till protokollet.      
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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 notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


