
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(53) 

Sammanträdesdatum 

2023-01-10 
 

 

  
 
Plats och tid Kallingesalen, kl. 09:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Ola Robertsson (S) 

Justeringens plats och tid Justering sker digitalt måndag 2023-01-16  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-24 
 Christoffer Svensson  

 Ordförande 

  

 
Roger Fredriksson (M) 

 

 Justerare 

  

 
Ola Robertsson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2023-01-10 

Datum då anslaget sätts upp 2023-01-17   

Datum då anslaget tas ned 2023-02-08 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 
Christoffer Svensson 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(53) 
2023-01-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), Ordförande 
Nicolas Westrup (SD), 1:e vice ordförande 
Ola Robertsson (S), 2:e vice ordförande 
Sara Blixt (M) 
Tony Holgersson (SD) 
Carina Aulin (SD) 
Roger Gardell (L) 
Anna Ekberg (KD) 
Tommy Andersson (S) 
Malin Månsson (S) 
Johanna Månsson (S) 
Mikael Mårtensson (S) 
Kenneth Michaelsson (C) 
Peter Bowin (V) 

Tjänstgörande ersättare Catharina Christensson (S) tjänstgör istället för Johanna Månsson (S) 
Sten-Albert Olsson (SD) tjänstgör istället för Bengt Sven Åke Johansson (SD)
  

Övriga närvarande  

Ersättare Åsa Evaldsson (M) 
Anders Oddsheden (SD) 
Marianne Flink Lundkvist (L) 
Hillevi Andersson (C) 
Mohammed Teeti (V) 
 

Tjänstemän Carl-Martin Lanér, kommundirektör 
Christoffer Svensson, kommunsekreterare 
Torbjörn Lind, näringslivschef § 3 
Helena Revelj, stadsarkitekt § 4 
 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

3(53) 
2023-01-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2023-000001 101 5 
Val av justerare ................................................................................................... 5 

§ 2 Dnr 2023-000002 101 6 
Godkännande av dagordning .............................................................................. 6 

§ 3 Dnr 2023-000006 101 7 
Information från näringslivschefen....................................................................... 7 

§ 4 Dnr 2022-000603 214 8 
Gärestad 1:13 - Planuppdrag om ändring av gällande detaljplan för 
Gärestad 1:13 m.fl. ............................................................................................. 8 

§ 5 Dnr 2022-000643 049 10 
Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för Kommuninvest 
Ekonomisk förening .......................................................................................... 10 

§ 6 Dnr 2022-000597 041 11 
Drift- och investeringsbudget 2023, AB Ronnebyhus ........................................ 11 

§ 7 Dnr 2022-000353 100 12 
Ev. överklagande av förvaltningsrättens dom avseende upphävande 
av allmänna ordningsföreskrifter ....................................................................... 12 

§ 8 Dnr 2022-000580 101 15 
Ev. överklagande av förvaltningsrättens dom avseende allmänna 
ordningsföreskrifterna efter laglighetsprövning enligt kommunallagen ............... 15 

§ 9 Dnr 2022-000627 206 18 
Taxor för gatuförsäljning i centrala Ronneby ..................................................... 18 

§ 10 Dnr 2021-000331 101 22 
Återrapportering av uppdrag 4- " Presentera ett förslag på ett upplägg 
med avgiftsbelagda pedagogiska måltider inom skolans 
grundskoleverksamhet" ..................................................................................... 22 

§ 11 Dnr 2022-000600 206 24 
Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens taxa avseende 
2023 .................................................................................................................. 24 

§ 12 Dnr 2022-000590 040 26 
Totalram och räntevillkor för bolagens koncernkontokrediter 2023 .................... 26 

§ 13 Dnr 2022-000591 040 28 
Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2023 samt direktiv 
till stämmoombud .............................................................................................. 28 

§ 14 Dnr 2021-000357 214 32 
Hoby 19:1 - Detaljplaneläggning för ny förskola ................................................ 32 

§ 15 Dnr 2022-000296 214 34 
Bökevik 1:131 m.fl. - Ändring av gällande byggnadsplaner ............................... 34 

§ 16 Dnr 2022-000213 192 36 
Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) och Mia Persson 
(MP) stärk demokratin - gör försök med sänkt rösträttsålder ............................. 36 

§ 17 Dnr 2021-000175 101 38 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

4(53) 
2023-01-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) om att införa 
mensskydd på kommunens offentliga toaletter.................................................. 38 

§ 18 Dnr 2022-000449 109 40 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG Hjärtstartare ..................................... 40 

§ 19 Dnr 2022-000372 109 42 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG ang förnya Ronneby Torg. ............... 42 

§ 20 Dnr 2020-000658 109 45 
Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående trafiksituationen 
vid Lidl-/Preeminfarten ...................................................................................... 45 

§ 21 Dnr 2022-000004 101 47 
Delegationsbeslut 2022 ..................................................................................... 47 

§ 22 Dnr 2022-000003 101 48 
Delgivningsärenden .......................................................................................... 48 

§ 23 Dnr 2023-000037 009 49 
Val att förrättas av kommunstyrelsen- kommunala råd med mera ..................... 49 

§ 24 Dnr 2023-000046 009 53 
Brantafors Vattenverk ....................................................................................... 53 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(53) 
2023-01-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 1 Dnr 2023-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Ola Robertsson (S) till att jämte ordförande justera 

dagens protokoll. Justering sker måndag 2023-01-16. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2023-000002 101 

Godkännande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

1. Ärende 16, val av lantmäteriförrättare, lyfts ur. 

2. Ett ärende avseende Brantafors vattenverk- utökad 

investeringsbudget lyfts in som ärende 24 på dagordningen.       

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.  

________________ 
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§ 3 Dnr 2023-000006 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Torbjörn Lind, näringslivschef, ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen rör bland annant: 

1. Etableringsläget. 

2. Arbetet med detaljplaner.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och Peter 

Bowin (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 4 Dnr 2022-000603 214 

Gärestad 1:13 - Planuppdrag om ändring av gällande 
detaljplan för Gärestad 1:13 m.fl. 

 

Sammanfattning  

I samband med byggnation inom gällande detaljplan nr 442 på Gärdet och 

vidare utveckling av översiktsplanens utvecklingsområde Ro-14 har det 

uppkommit ett behov av att ändra vägdragningar i detaljplan nr 442. En 

ändring av nu gällande detaljplan föreslås därför med detta syfte.  

Bedömning 

Nu gällande detaljplan för Gärdet, nr 442, bebyggs just nu. I samband med 

detta har det uppkommit ett behov av att Logistikvägen förkortas så att en 

större del av marken i den norra delen kan bebyggas. Samtidigt pågår 

planläggning för en utökning av Gärdet i utvecklingsområde Ro-14, utpekat 

som framtida verksamhetsområde i översiktsplanen. I samband med detta ses 

ett behov av att från Logistikvägen ha möjlighet att ansluta till det nya 

området genom kopplingar västerut. 

 

Utifrån ovanstående föreslås en ändring av nu gällande detaljplan där 

Logistikvägen kortas något samt två vägförbindelser västerut över 

fastigheten Frakten 10 respektive Gärestad 1:13 möjliggörs. 

 

 

Nu gällande detaljplan nr 442 på Gärdet med ungefärlig placering för nya 

vägkopplingar (pilar i svart) samt ny lokalisering av vändplan för 

Logistikvägen (cirkel) 
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Den nu gällande planen för Gärdet har genomförandetid kvar till 2026-10-

07. Under planens genomförandetid har fastighetsägarna en säkerställd 

byggrätt i enlighet med planen. Som huvudregel får planen därför inte 

ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja före 

genomförandetidens utgång. Det är dock möjligt att ändra en detaljplan före 

genomförandetidens utgång om ingen berörd fastighetsägare motsätter sig 

ändringen. 

 

Processen bedöms kunna genomföras med ett standardförfarande. Om alla i 

samrådskretsen aktivt godkänner förslaget under samrådet finns möjlighet att 

använda ett begränsat standardförfarande.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att 

ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att ändra detaljplanen 

för Gärestad 1:13 m.fl.  

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Enheten 

för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att ändra detaljplanen för 

Gärestad 1:13 m.fl. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen ger Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag 

att ändra detaljplanen för Gärestad 1:13 m.fl. 

________________ 

Exp: 

Helena Revelj, stadsarkitekt  
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§ 5 Dnr 2022-000643 049 

Inbjudan till nominering av ledamöter till styrelsen för 
Kommuninvest Ekonomisk förening 

 

Sammanfattning  

Kommuninvest bjuder in sina medlemmar till att nominera personer till 

uppdragen som ledamöter i föreningsstyrelsen.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att kommunstyrelsen nominerar Roger 

Fredriksson (M) till Kommuninvest föreningsstyrelse.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen nominerar Roger Fredriksson till Kommuninvest 

föreningsstyrelse.  

________________ 

Exp: 

Kommuninvest, senast 20/1 

Roger Fredriksson 

Johan Sjögren  
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§ 6 Dnr 2022-000597 041 

Drift- och investeringsbudget 2023, AB Ronnebyhus  

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus presenterar förslag till drift- och investeringsbudget för år 

2023.  

Arbetsutskottets beslut 2022-12-19 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronnebyhus drift- och 

investeringsbudget för år 2023.  

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna AB 

Ronnebyhus drift- och investeringsbudget för år 2023. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 7 Dnr 2022-000353 100 

Ev. överklagande av förvaltningsrättens dom avseende 
upphävande av allmänna ordningsföreskrifter 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27 om ändrade allmänna 

ordningsföreskrifter. Länsstyrelsen upphävde 2022-11-24 beslutet i delen 

som avsåg ändring av § 17 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. 

Länsstyrelsen menar att kommunen gått för långt i sin reglering när man 

beslutade att det ska krävas tillstånd från polismyndigheten för att för att få 

använda pyrotekniska varor inom detaljplanelagt område. Kommunstyrelsen 

beslutade 2022-12-06 att överklaga länsstyrelsens beslut hos 

förvaltningsrätten. 

 

Kommunfullmäktiges beslut överklagades också av en privatperson i den del 

som avser ändring av § 17. 

 

Förvaltningsrätten har avkunnat dom i båda överklagandena 2022-12-22. 

Förvaltningsrätten avslår kommunens överklagande av länsstyrelsens beslut 

att upphäva § 17 i de allmänna ordningsföreskrifterna och bifaller 

privatpersonens överklagande och upphäver 17 § i de allmänna 

ordningsföreskrifterna. 

Förvaltningsrättens motivering är att den geografiska avgränsningen inte i 

sin helhet utgör ett sådant känsligt område där det är befogat att ställa upp ett 

tillståndskrav. Vidare har tillståndskravet inte någon tidsmässig begränsning. 

Mot denna bakgrund anser Förvaltningsrätten att den nu aktuella 

ordningsföreskriften är alltför långtgående och strider mot 3 kap. 12 § 

ordningslagen eftersom den lägger onödigt tvång på allmänheten och innebär 

obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 

 

Ett eventuellt överklagande av de båda besluten måste ske senast 2023-01-

11.   
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Bedömning 

Vid ett överklagande till kammarrätten tar domstolen först ställning till om 

målet ska tas upp för prövning. Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 

olika fall. 

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att 

förvaltningsrätten dömt rätt. 

- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 

utan att ta upp målet. 

- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i 

rättstillämpningen. 

- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon 

annan anledning. 

 

Det finns sedan tidigare domar i liknande ärenden både från Förvaltningsrätt 

och Kammarrätt. För Ronnebys del hänvisar Förvaltningsrätten i båda sina 

beslut till Kammarrätten i Sundsvalls dom 6 november 2019 i mål nr 3003-

18 där kammarrätten finner att en föreskrift som omfattat krav på tillstånd 

inom tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse under alla årets dagar 

förutom vissa tider på nyårsafton och valborgsmässoafton, är för långtgående 

och lagt onödigt tvång på allmänheten samt obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet. 

Att som i Ronneby ange detaljplanelagt område torde innebära mindre 

områden och en tydligare avgränsning än tätorter och sammanhållen 

bebyggelse. Ronnebys beslut innebär dock inga begränsningar i tid.  

 

Länsstyrelsen har i sitt upphävandebeslut påtalat att det av varken 

kommunfullmäktiges beslut, förslag till beslut eller av handlingarna i övrigt 

framgår en motivering till varför den aktuella föreskriften, i skärpande 

riktning, behövs. Länsstyrelsen menar vidare att det är oklart huruvida det 

verkligen behövts ett utökat tillståndskrav för samtliga detaljplanelagda 

områden i kommunen. 

 

Då kriterierna för prövningstillstånd kan vara svåra att uppfylla kan ett 

alternativ till att överklaga vara att ge ett uppdrag att ta fram ett mer 

genomarbetat och motiverat förslag avseende den del i 

ordningsföreskrifterna som avser Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

(17 § ). 
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Förslag till beslut 

Alternativ 1: 

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Förvaltningsrättens dom 4166-22 

samt dom 4619-22 enligt förslag till överklagande. 

 

Alternativ 2: Kommunstyrelsen beslutar att  

- ej överklaga Förvaltningsrättens dom 4166-22 och 4619-22 

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fram ett mer genomarbetat 

och motiverat förslag avseende den del i ordningsföreskrifterna som avser 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor (17 § ).  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till alternativ två.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ej överklaga Förvaltningsrättens dom 4166-22 och 4619-22. 

2. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fram ett mer 

genomarbetat och motiverat förslag avseende den del i 

ordningsföreskrifterna som avser Fyrverkeri och andra pyrotekniska 

varor (17 § ). 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  
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§ 8 Dnr 2022-000580 101 

Ev. överklagande av förvaltningsrättens dom avseende 
allmänna ordningsföreskrifterna efter 
laglighetsprövning enligt kommunallagen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-27 om ändrade allmänna 

ordningsföreskrifter. Kommunfullmäktiges beslut överklagades av en 

privatperson i den del som avser ändring av § 17 Fyrverkeri och andra 

pyrotekniska varor. 

 

Länsstyrelsen upphävde 2022-11-24 också beslutet i delen som avsåg 

ändring av § 17 Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor. Länsstyrelsen 

menar, precis som privatpersonen, att kommunen gått för långt i sin 

reglering när man beslutade att det ska krävas tillstånd från 

polismyndigheten för att för att få använda pyrotekniska varor inom 

detaljplanelagt område.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-06 att överklaga länsstyrelsens beslut 

hos förvaltningsrätten och fastställde även yttrandet i ärendet om 

laglighetsprövning. 

 

Förvaltningsrätten har avkunnat dom i båda ärendena 2022-12-22. 

Förvaltningsrätten avslår kommunens överklagande av länsstyrelsens beslut 

att upphäva § 17 i de allmänna ordningsföreskrifterna och bifaller 

privatpersonens överklagande och upphäver 17 § i de allmänna 

ordningsföreskrifterna. 

Förvaltningsrättens motivering är att den geografiska avgränsningen inte i 

sin helhet utgör ett sådant känsligt område där det är befogat att ställa upp ett 

tillståndskrav. Vidare har tillståndskravet inte någon tidsmässig begränsning. 

Mot denna bakgrund anser Förvaltningsrätten att den nu aktuella 

ordningsföreskriften är alltför långtgående och strider mot 3 kap. 12 § 

ordningslagen eftersom den lägger onödigt tvång på allmänheten och innebär 

obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. 
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Ett eventuellt överklagande av de båda besluten måste ske senast 2023-01-

11.   

Bedömning 

Vid ett överklagande till kammarrätten tar domstolen först ställning till om 

målet ska tas upp för prövning. Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 

olika fall. 

- Domstolen bedömer att det finns anledning att tvivla på att 

förvaltningsrätten dömt rätt. 

- Domstolen anser att det inte går att bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 

utan att ta upp målet. 

- Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra domstolar vägledning i 

rättstillämpningen. 

- Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl att ta upp målet av någon 

annan anledning. 

 

Det finns sedan tidigare domar i liknande ärenden både från Förvaltningsrätt 

och Kammarrätt. För Ronnebys del hänvisar Förvaltningsrätten i båda sina 

beslut till Kammarrätten i Sundsvalls dom 6 november 2019 i mål nr 3003-

18 där kammarrätten finner att en föreskrift som omfattat krav på tillstånd 

inom tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse under alla årets dagar 

förutom vissa tider på nyårsafton och valborgsmässoafton, är för långtgående 

och lagt onödigt tvång på allmänheten samt obefogade inskränkningar i den 

enskildes frihet. 

Att som i Ronneby ange detaljplanelagt område torde innebära mindre 

områden och en tydligare avgränsning än tätorter och sammanhållen 

bebyggelse. Ronnebys beslut innebär dock inga begränsningar i tid.  

 

Länsstyrelsen har i sitt upphävandebeslut påtalat att det av varken 

kommunfullmäktiges beslut, förslag till beslut eller av handlingarna i övrigt 

framgår en motivering till varför den aktuella föreskriften, i skärpande 

riktning, behövs. Länsstyrelsen menar vidare att det är oklart huruvida det 

verkligen behövts ett utökat tillståndskrav för samtliga detaljplanelagda 

områden i kommunen. 

 

Då kriterierna för prövningstillstånd kan vara svåra att uppfylla kan ett 

alternativ till att överklaga vara att ge ett uppdrag att ta fram ett mer 

genomarbetat och motiverat förslag avseende den del i 
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ordningsföreskrifterna som avser Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 

(17 § ).  

Förslag till beslut 

Alternativ 1: 

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Förvaltningsrättens dom 4166-22 

samt dom 4619-22 enligt förslag till överklagande. 

 

Alternativ 2:  

Kommunstyrelsen beslutar att  

- ej överklaga Förvaltningsrättens dom 4166-22 och 4619-22 

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fram ett mer genomarbetat 

och motiverat förslag avseende den del i ordningsföreskrifterna som avser 

Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor (17 § ).  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till alternativ två.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ej överklaga Förvaltningsrättens dom 4166-22 och 4619-22. 

2. Ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fram ett mer 

genomarbetat och motiverat förslag avseende den del i 

ordningsföreskrifterna som avser Fyrverkeri och andra pyrotekniska 

varor (17 § ). 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(53) 
2023-01-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr 2022-000627 206 

Taxor för gatuförsäljning i centrala Ronneby 

 

Sammanfattning  

Till största delen är dessa taxor kopplade till vårt evenemang, Tosia 

Bonnadán. 

Priserna för marknadsplats, serveringsvagn och el, har inte ändrats sedan år 

2015. Priserna för marknadsplatser och elpriser ligger lågt i förhållande till 

andra marknader av samma storlek.  

Förslaget innebär en ungefärlig fördubbling av kostnaden i jämförelse med 

vad som tidigare gällt samt en anpassning till de ökade kostnaderna för el. 

Taxeförslaget innebär också att vi anpassar oss efter den kostnadsbild för 

liknande evenemang som råder i övriga Blekingekommuner.  

En justering där vi tar ut högre taxa för de mest attraktiva platserna finns 

också med i detta förslag. 

 

Förslag till höjning till år 2023 (fredag-söndag) 

pris markhyror 2023 

Marknadsplats, 1200,00 kr per 3 meter (utställare med eget marknadsstånd) 

Serveringsvagn 8000,00 kr för 7 meter 

Demoplats 3000,00 kr 

Hyra ett marknadsstånd 1500 kr (ca 3 meter), placeras endast ut på 

Karlskronagatan (gågatan). 

 

Attraktiva områden för knallar att stå är:  

1600,00 kr per 3 löpmeter: Söderbro, Strandgatan fram till Nygatan och till 

Rosengatan. Gågatan och Västra Torggatan. 

Förslag på pris el år 2023   

10 amp 750,00 kr 

16 amp 1400,00 kr 

32 amp 2000,00 kr 
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Bedömning 

Vår bedömning är att justeringen av taxorna uppåt inte kommer att påverka 

våra gatuförsäljares intresse för att medverka vid de evenemang vi bjuder in 

till. Kostnadsbilden är i paritet med vad angränsande kommur tar ut vid 

liknande evenemang, där vi tidigare legat klart lägre. Prisjustering för ökade 

elkostnader kommer även att vara aktuellt för övriga Blekingekommuner.  

Förslag till beslut 

Att beslut enligt förslag fattas, så att de nya taxorna kan tillämpas för de 

evenemang som är inplanerade för 2023 och kommande år 

.  
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Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslaget och att de nya taxorna kan 

tillämpas för de evenemang som är inplanerade för 2023 och kommande år. 

 

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget och 

att de nya taxorna kan tillämpas för de evenemang som är inplanerade för 

2023 och kommande år. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 10 Dnr 2021-000331 101 

Återrapportering av uppdrag 4- " Presentera ett förslag 
på ett upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska 
måltider inom skolans grundskoleverksamhet" 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2022-09-27 § 178: 

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om 

ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.  

Bedömning 

Utbildningsnämnden har fått remiss på ärendet och beslutar: - 

”Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om 

ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.”  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att: 

 - besluta att intäkterna skall gå till att täcka kostnader för volymökningar.  

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att hänskjuta uppdraget till utredningen om att göra om 

kostenheten till beställar-/utförarorganisation. 

Deltar i debatten 

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

(V). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att hänskjuta uppdraget till 

utredningen om att göra om kostenheten till beställar-/utförarorganisation. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 11 Dnr 2022-000600 206 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
taxa avseende 2023 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-16 § 227 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-02-24, § 36, att anta en ny plan- och 

bygglovstaxa. Timavgiften fastställdes till 998 kr med möjlighet för miljö- 

och byggnadsnämnden att därefter för varje kalenderår (avgiftsår) justera 

avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s 

webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Procentsatsen för oktober 

2022 uppgår till 3,7 %. För att justera för ökade kostnader föreslås miljö- 

och byggnadsnämndens att timavgiften för 2023 ska uppgå till 1035 kr, 

vilket alltså motsvarar en höjning om 3,7 %.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-26, § 131, att anta en ny 

livsmedelstaxa. Timavgiften fastställdes till 998 kr med möjlighet för miljö- 

och byggnadsnämnden att därefter för varje kalenderår (avgiftsår) justera 

avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som är publicerad på SKR:s 

webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Procentsatsen för oktober 

2022 uppgår till 3,7 %. För att justera för ökade kostnader föreslås miljö- 

och byggnadsnämndens att timavgiften för 2023 ska uppgå till 1035 kr, 

vilket alltså motsvarar en höjning om 3,7 %.  

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-26, § 291, att anta en ny taxa för 

prövning och tillsyn inom miljöbalken m.fl. Timavgiften fastställdes för år 

2021 till 975 kr med möjlighet för miljö- och byggnadsnämnden att därefter 

för varje kalenderår (avgiftsår) justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och 

timavgifter) med den procentsats för Prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 

avgiftsåret. Procentsatsen för oktober 2022 uppgår till 3,7 %. För att justera 

för ökade kostnader föreslås miljö- och byggnadsnämndens att timavgiften 

för 2023 ska uppgå till 1035 kr, vilket alltså motsvarar en höjning om 3,7 %.  

PKV är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av 

kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.  
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att avgiftsbeloppen som utgår 

enligt av kommunfullmäktige antagna taxor - 2022-02-24, § 36, 2022-06-26, 

§ 131 och 2020-11- 26, § 291- höjs med 3,7 %.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar vidare att höjningen enligt ovan skall 

gälla från och med den 1 januari 2023.  

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-11-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att: 

1. Avgiftsbeloppen som utgår enligt av kommunfullmäktiges antagna 

taxor - 2022-02-24, § 36, 2022-06-26, § 131 och 2020-11- 26, § 291- 

höjs med 3,7 %.  

2. Höjningen enligt ovan ska gälla från och med den 1 januari 2023. 

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera ärendet 

till protokollet.  

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar ärendet till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 12 Dnr 2022-000590 040 

Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2023 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 

totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska 

gälla.  

Bedömning 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2022 varit 300 mkr. 

För närvarande har 150 mkr beviljats. 

 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2022 varit 

kommunens ränta mot banken med ett påslag om 0,40%, vilket ger:  

NSSu (Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka + 0,70% upp till 40 mkr 

samt NSSu vecka + 1,00% över 40 mkr.  

 

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi 

vecka med räntemarginal om -0,10%. 

 

Kundräntan för in-/utlåning via koncernkontot kommer inte att understiga 

noll procent.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

* För 2023 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

 

* Avseende räntevillkoren för 2023 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,50% (2022: 0,40%) för bolagens 

koncernkontokrediter vilket ger:  

NSSu vecka + 0,80% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,10% över 40 

mkr.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(53) 
2023-01-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka med räntemarginal om -0,10%. 

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. För 2023 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

2. Avseende räntevillkoren för 2023 för utlåning till bolagen ska 

kommunens ränta mot banken ha ett påslag om 0,50% (2022: 0,40%) 

för bolagens koncernkontokrediter vilket ger:  

NSSu vecka + 0,80% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,10% över 40 

mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka med räntemarginal om -0,10%. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. För 2023 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

2. Avseende räntevillkoren för 2023 för utlåning till bolagen ska 

kommunens ränta mot banken ha ett påslag om 0,50% (2022: 0,40%) 

för bolagens koncernkontokrediter vilket ger:  

NSSu vecka + 0,80% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 1,10% över 40 

mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka med räntemarginal om -0,10%. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomichef  
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§ 13 Dnr 2022-000591 040 

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2023 
samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

 

Förslaget till borgensramen har beaktat bolagens investeringsplaner för det 

kommande året. Dialog har förts med bolagens ekonomichefer. 

Internkontokrediter ingår inte i borgensramarna. 

 

Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade 

borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen. Borgensramarna 2023 föreslås enligt nedan. 

 

 
Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 475,0 - 475,0 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

450,0 75,0 525,0 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB 
1 100,0 - 1 100,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
96,9 - 96,9 

Totalt (mkr) 2 121,9 75,0 +2 196,9 
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Förslag till beslut 

ommunfullmäktige beslutat att gälla tillsvidare: 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475,0 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 525,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

 1 100,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

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 på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs 

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att gälla tillsvidare: 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475,0 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 525,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

 1 100,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

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 på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att gälla 

tillsvidare: 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475,0 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 525,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

 1 100,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, 

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

 

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 på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 14 Dnr 2021-000357 214 

Hoby 19:1 - Detaljplaneläggning för ny förskola 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 165 att ge planavdelningen i 

uppdrag att ta fram en detaljplan för en förskola i norra delen av Sanden i 

Bräkne Hoby. Ett förslag till detaljplan framarbetades tillsammans med en 

kombinerad avlopps- och dagvattenutredning samt trafikutredning och 

trafikbullerberäkning. Förslaget samråddes under hösten 2022 varpå flera 

utredningskrav uppdagades från Länsstyrelsen i Blekinge län och 

Trafikverket. Mot bakgrund av utredningsbördan kan planuppdraget därför 

behöva breddas i fråga om markanvändning från att enbart möjliggöra 

förskola utan också bostäder.  

Bedömning 

Under 20221 antog Kommunfullmäktige ett planprogram som innefattar 

utvecklingsområdena Br-02 och Br-02 i nordöstra Bräkne Hoby. 

Planprogrammet var en övergripande studie om vart inom denna del av 

samhället som en ny förskola skulle kunna placeras. Flera alternativa platser 

studerades och Kommunstyrelsen beslutade 2021-05-04 § 165 att ge 

planavdelningen i uppdrag att arbeta fram en detaljplan enligt 

planprogrammets alternativa placering nr. 1. 

Syftet med den nya detaljplanen var på detta sätt fokuserat till just 

etableringen av en ny förskola. Arbetet som följde innebar att flera 

utredningar togs fram. Dels studerades trafiksituationen i en trafikutredning 

som följdes av en beräkning av trafikbullret för vägtrafiken. Vidare 

arbetades också en kombinerad avlopps- och dagvattenutredning fram. 

Förslaget samråddes med myndigheter och berörda sakägare från 2022-09-

12 till och med 2022-10-02. Under samrådstiden framkom flera krav på 

utredningar från så väl Länsstyrelsen i Blekinge län som Trafikverket. De 

utredningar som lyftes fram i samrådssvaren var följande:  

* Naturvärdesinventering (NVI) 

* Artinventering av fladdermöss 

* Artinventering av skyddade fåglar 

* Trafikbullerutredning - väg och järnväg 

* Riskutredning – järnväg 
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* Utredning för behov av stängsling av järnväg 

Mot bakgrund av de utredningskrav som ställs på Ronneby kommun och den 

tid och arbetsinsats som krävs för att ta fram dessa, är det viktigt att markens 

användning i den nya detaljplanen kan användas på ett långsiktigt och 

strategiskt sätt. Det blir därför värdefullt att se över vilka alternativa 

markanvisningar som skulle vara lämplig alternativ till etableringen av en 

förskola. En sådan markanvändning skulle kunna vara bostadsändamål vilket 

likt förskoleändamål räknas till känsliga markanvändningar. Platsens 

beskaffenhet och omfattning talar också för möjligheten att pröva 

bostadsändamål som ett komplement till ändamålet förskola. Frågan om en 

breddning av planuppdragets syfte har beretts ett dialogtillfälle vid 

planberedningen 2022-11-29 varpå Kommunstyrelsen får ovanstående 

förslag till formell behandling.  

Till detta förslag bifogas samrådsversionen av detaljplanekartan och 

planbeskrivningen för kännedom om planförslagets utformning vid det 

tidigare genomförda samrådet.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att 

detaljplaneuppdragets syfte ska utökas med bostadsändamål utöver redan 

beslutat ändamål för förskola.  

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

detaljplaneuppdragets syfte ska utökas med bostadsändamål utöver redan 

beslutat ändamål för förskola. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att detaljplaneuppdragets syfte ska utökas med 

bostadsändamål utöver redan beslutat ändamål för förskola. 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, planarkitekt  
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§ 15 Dnr 2022-000296 214 

Bökevik 1:131 m.fl. - Ändring av gällande 
byggnadsplaner 

 

Sammanfattning  

"2014 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden på initiativ av en skrivelse 

från Skinnavikens intresseförening att detaljplanerna i Bökevik skulle ses 

över av planenheten. Detta för att möjliggöra att de gällande 

planbestämmelserna jämställs för tomterna i området. Uppdraget har länge 

legat orört men tas nu upp i samband med att flera nya planarkitekter 

anställts. En ny detaljplan som följer den nu gällande lagstiftningen föreslås 

tas fram av Enheten för strategisk samhällsutveckling."  

Bedömning 

"För området gäller nu tre stycken detaljplaner – dpl 310 laga kraft 64-05-04, 

dpl 281 laga kraft 80-02-06 samt dpl 265 laga kraft 89-09-14. Detaljplanerna 

reglerar olika delar av ett relativt litet område bestående främst av fritidshus 

med varierande bestämmelser för den totala byggnadsarean, från 50kvm till 

90kvm i ett plan eller med en maxhöjd på 3,5m. Avvikelser från dessa 

bestämmelser har enligt tidigare tjänsteskrivelse förekommit flitigt. I tidigare 

tjänsteskrivelse beskrevs även att när fastigheterna i Bökevik kopplas till det 

kommunala VA-nätet förväntas en högre efterfrågan på att bygga ut och höja 

standarden på fritidshusen för att uppnå kraven för åretruntboende. Från 

Skinnavikens intresseförening kom 2014 ett önskemål om att ta fram en 

gemensam detaljplan för de fastigheter som är fördelade på tre detaljplaner i 

dagsläget och att alla fastigheter då regleras med samma planbestämmelser 

för till exempel byggnadsarea och byggnadshöjd.  

2014-09-14 gav Miljö- och byggnadsnämnden planenheten i uppdrag att 

påbörja en ändring av planbestämmelserna i de tre planerna med inriktningen 

att samtliga fastigheter får liknande bestämmelser för bland annat 

byggnadshöjd och högsta tillåtna area. Miljö- och byggnadsnämnden har 

också på senare tid påtalat behovet av en uppdaterad plan i området för att 

tydliggöra hur man ska ta ställning kring bygglov i området.  

Förutom ovanstående behöver frågor rörande höjda havsnivåer, strandskydd 

och obebyggda tomter behandlas under planarbetet. En planarkitekt har 

under hösten haft kontakt med flera boende i området och arbetat med frågan 

kring vad som händer med de strandnära tomter som i dagsläget inte är 

bebyggda. Efter diskussioner med ägarna och de som nyligen köpt tomter i 
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området anses det nu som rimligt att påbörja ett planarbete för att ta fram 

planhandlingar inför ett samråd under första halvan av nästa år. 

Eftersom så lång tid har förflutit bör ett beslut om förnyat planuppdrag tas 

för att tydliggöra att arbetet ska ske enligt nu gällande plan- och 

bygglagstiftning och att en ny detaljplan ska tas fram. " 

Förslag till beslut 

"Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen 

besluta att ge Enheten för strategisk samhällsutveckling förnyat uppdrag att 

ta fram en ny detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl. enligt nu gällande plan- och 

bygglagstiftning."  

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Enheten 

för strategisk samhällsutveckling förnyat uppdrag att ta fram en ny detaljplan 

för Bökevik 1:131 m.fl. enligt nu gällande plan- och bygglagstiftning. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge enheten för strategisk samhällsutveckling 

förnyat uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl. enligt nu 

gällande plan- och bygglagstiftning. 

________________ 

Exp: 

Victoria Sandberg, planarkitekt  
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§ 16 Dnr 2022-000213 192 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) och 
Mia Persson (MP) stärk demokratin - gör försök med 
sänkt rösträttsålder 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) och Mia Persson (MP) har inkommit med motion om 

sänkt röstålder. Den svenska Demokratiutredningen från 2016 föreslog att en 

försöksverksamhet med 16 års rösträttsålder bör genomföras vid lokala val. 

Därefter ska en vetenskaplig utvärdering göras, inför ett beslut på nationell 

nivå. Ett 20-tal kommuner har på olika sätt visat sig positiva till 

försöksverksamhet. Miljöpartiet föreslår att Ronneby kommun ansöker om 

att genomföra försök med sänkt rösträttsålder i kommande kommunalval.  

Bedömning 

I betänkande från 2016 års Demokratiutredning återfanns ett förslag rörande 

att på försök ska sänka rösträttsåldern i kommunala val till 16 år i frivilligt 

deltagande kommuner. Detta och liknande förslag är också något som lyfts 

flertalet gånger i riksdagen de senaste åren. 

Förslagen har dock inte gått igenom. I konstitutionsutskottets betänkande 

(2021:22: KU26, s. 13–15) föreslogs att samtliga motioner om sänkt 

rösträttsålder skulle avslås. Utskottet noterade Demokratiutredningens 

förslag om en försöksverksamhet avseende sänkt rösträtt på kommunal nivå, 

men då Regeringskansliet fortfarande bereder förslaget var de inte villiga att 

bifalla motioner av detta slag. I riksdagen röstade samtliga närvarande 

ledamöter från Miljöpartiet och Vänsterpartiet mot utskottets förslag och för 

en försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder, medan resterande partiers 

närvarande ledamöter röstade för konstitutionsutskottets förslag om att avslå 

motionerna (prot. 2021/22:71, s. 63). 

 

Demokratiutredningen bedömer att en kommun som genomför 

försöksverksamheten med sänkt rösträttsålder till 16 år vid valen till 

kommunfullmäktige 2018 och 2022 skulle få en  

sammantagen extra kostnad på mellan två och tre miljoner kronor (SOU 

2016:5).  

Med utgångspunkt i att en majoritet i riksdagen röstat för avslag avseende 

sänkt rösträttsålder samt med hänsyn till de kostnader ett ökat antal 
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röstberättigade skulle medföra vid ett framtida val till kommunfullmäktige, 

rekommenderar därför utredare vid kommunledningsförvaltningen att 

Ronneby kommun prioriterar andra åtgärder för att öka ungas inflytande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till att Demokratiutredningens förslag 

inte har genomgått full beredning och beslutats av Sveriges riksdag.  

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att 

Demokratiutredningens förslag inte har genomgått full beredning och 

beslutats av Sveriges riksdag. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med 

hänvisning till att Demokratiutredningens förslag inte har genomgått full 

beredning och beslutats av Sveriges riksdag. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 17 Dnr 2021-000175 101 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) om att 
införa mensskydd på kommunens offentliga toaletter 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) har inkommit med en motion avseende gratis 

mensskydd på kommunens offentliga toaletter för att underlätta för alla 

menstruerande personer som har glömt mensskydd eller som överraskas av 

att mensen kommer plötsligt. Detta kan genomföras genom att t.ex. köpa 

boxar med mensskydd från Menssäkrad.       

Bedömning 

Ronneby kommun har, enligt information från Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen, 10 offentliga toaletter:  

 

1. Brunnsparken, vid Basaren/kiosken 

2. Brunnsparken, vid Bäckahästen 

3. Brunnsparken, vid Naturum 

4. Ronneby centrum, i Rådhusparken 

5. Ronneby centrum, parkeringen vid gamla Arbetsförmedlingen 

6. Ekenäs, parkeringen vid tankstationen 

7. Karö, servicehuset vid gästbryggorna 

8. Kallinge, vid fritidsgården 

9. Aspan, på campingen (säsong) 

10. Järnavik, vid båthuset (säsong) 

 

Menssäkrad, som ägs av det sociala företaget World Period Group AB, säljer 

menssäkra produkter, bl.a. en mensskyddslåda med lock – fylld med 

mensskydd. En sådan låda kostar 695 kr. En laddning mensskydd till 

mensskyddslådan för påfyllning kostar 399 kr.  

 

Kostnaden för att införa mensskydd uppgår initialt till 7000 kr för inköp av 

startkit till samtliga toaletter. Efter kontakt med Forshaga kommun, som 

infört mensskydd 2020, kan den årliga kostnaden för påfyllning beräknas till 

ca 5000 kr. Kostnaden bedöms tas inom teknik-, fritid- och kulturnämndens 

befintliga budget.      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

förslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.       

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sara Blixt (M), Ola Robertsson (S), Malin Månsson (S), 

Peter Bowin (V), Åsa Evaldsson (M), Anna Ekberg (KD) och Kenneth 

Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Sara Blixt (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att det 

förtydligas att det görs en utvärdering i mars 2024 och redovisas till 

kommunfullmäktige.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Bifalla motionen. 

2. En utvärdering görs i  mars 2024 och redovisas till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 18 Dnr 2022-000449 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG Hjärtstartare 

 

Sammanfattning  

Magnus Stridh har lämnat ett medborgarförslag rörande hjärtstartare. I 

korthet innebär förslaget att kommunen skall tillse att hjärtstartare finns 

tillgängliga alla tider på dygnet i centrala Ronneby och Brunnsparken      

Bedömning 

I enlighet med Hjärtstartarregistret finns 3 hjärtstartare tillgängliga i 

Ronneby dygnet runt. De finns på Ronneby Padel, på Västra Industrigatan 8, 

Kottens förskola på Vierydsvägen 38 och på Brunnsparkens Vandrarhem 

och BoB på Övre Brunnsvägen 54. Placeringen i centrala Ronneby är inte 

optimal medan Brunnsparken får anses vara tillfyllest enligt 

förslagsställarens skrivning. 

 

Det är en viktig trygghetsfråga att man snabbt kan få hjälp vid hjärtbesvär 

under de första minuterna. 

 

Förslaget bör därför bifallas i de stycken som förslagsställaren ställer, dvs 

utanför biblioteket och utanför stadshuset. Båda ställena har idag 

hjärtstartare tillgängliga inomhus varför det endast behöver anskaffas skåp 

för utomhusanvändning eftersom hjärtstartaren bör skyddas från kyla, stötar 

och damm för att hålla längre. Uppskattad inköpskostnad per utomhusskåp 

med värme och ventilation är cirka 9 000kr. 

 

Vill man förstärka i Brunnsparken kan motsvarande lösning göras för den 

som idag finns i Naturum.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå att Kommunfullmäktige beslutar att införskaffa skyddsskåp i enlighet 

med ovan varför medborgarförslaget får anses vara bifallet.      

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införskaffa skyddsskåp i enlighet med ovan varför 

medborgarförslaget får anses vara bifallet. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Marianne Flink Lundqvist (L) 

och Sara Blixt (M).  

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 19 Dnr 2022-000372 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG ang förnya 
Ronneby Torg. 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren framför följande medborgarförslag: Öka besök och trivsel 

på torget. Det finns flera exempel där kommuner valt att satsa på 

uthyrningsbara marknadsstånd. Både av mindre kommuner samt i större 

städer som i kvarter vill underlätta till ökad försäljning av närproducerat, 

loppis och säsongsbetonade försäljning samt möjliggöra utökad 

försäljningsyta för redan etablerad verksamhet. Målgrupper är den enskilda 

individen, föreningar, lokala näringsidkare, skolklasser, ung företagsamhet 

och varför inte politiker. Det ligger i vår framtid att återanvända och i 

Ronneby är loppis ett välkänt och välbesökt sätt att umgås i Brunnsparken. 

Kommunen borde också underlätta till närproducerad försäljning som också 

ligger i tiden, med t ex Reko-ring. Med permanenta marknadsstånd 

underlättar och försköna man intrycket inför evenemang som Toisa 

bonnadagen och med valstugor. Integration kan komma att öka då loppis 

samlar alla grupper i samlat gemensamt intresse. Med belyst yta i 

marknadsstånden ökar allmänt tryggheten under den mörka tiden på torget. 

Marknadsstånden skulle enkelt kunna bokas digitalt och en avgift tas ut. 

Eluttag underlättar och breddar möjligheter till fler försäljare som kan vara i 

behov av ström. Torget är stort så att hitta en lämplig placering kan inte bli 

svårt, för t ex 8 marknadsstånd. Förslaget skulle gynna många och stimulera 

till mer besök av torget samt öka tryggheten. Ett naturligt sätt att umgås i en 

förskönad miljö.  

Bedömning 

Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen har lämnat följande svar på 

medborgarförslaget som antagits av deras nämnd: ”Miljö och 

Byggnadsförvaltningen fick i uppdrag 2019 att utföra en stadslivsanalys och 

trafikanalys i Ronneby centrum, torget inkluderat. Uppdraget ska utföras 

gemensamt av Miljö och Byggnadsförvaltningen, 

Kommunledningsförvaltningen och Teknik, Fritid och Kulturförvaltningen. 

Medel för utredningen tilldelades Miljö och Byggnadsförvaltningen 2020. 

Då är det lämpligt att medborgarförslaget beaktas i denna stadslivsanalys”. 
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Mark- och exploateringsenheten lämnar ytterligare synpunkter att det skulle 

kunna vara möjligt att ha en ”lottbod” på plats på torgets om kan hyras ut till 

exempel till föreningar. I arbetet med marknader såsom Tosia är det viktigt 

att föreningarna få en möjlighet att vara med. Mark- och 

exploateringsenheten ser att kommunen har ett antal idéer om torgets vidare 

utveckling och delar Teknik- fritid- och Kulturförvaltningens yttrande att det 

är n bra tanke att ta med torget för ordentlig genomlysning i stadslivsanalyse. 

Vidare finns det mycket material att använda vidare genom den 

arkitekttävling som genomfördes från Miljö- och byggnadsnämnden för ett 

antal år sedan. 

 

Stadsarkitekten är hörd i frågan och lämnar följande yttrande: Det finns flera 

fördelar med en sådan satsning, dels gestaltningsmässigt (att hålla ihop 

helheten mm), dels för att locka besökare till torget och stadskärnan. Vi 

behöver att det händer saker i stadskärnan även under tiden vi tar fram vår 

långsiktiga strategi i stadslivsanalysen m.fl. projekt. Kanske behöver dessa 

marknadsstånd inte ha en permanent plats utan kunna tas fram/tas undan och 

användas på olika platser?  

 

Då flera delar inom kommunen är positiva till att arbeta vidare med 

attraktiviteten kring torget bör en utredning genomföras vad som kan göras 

och med vilka medel samt kopplat till medborgarönskemål och tidigare 

material som finns inom kommunen.  

Förslag till beslut 

Alternativ 1: 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat.  

 

Alternativ 2: 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att anser medborgarförslaget besvarat och ge 

teknik- fritid- och kulturförvaltningen i samarbete med andra berörda 

förvaltningar/enheter i uppdrag att genomföra utredning om möjligheter med 

torgförändringar enligt text.  

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat. 
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Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 20 Dnr 2020-000658 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående 
trafiksituationen vid Lidl-/Preeminfarten 

 

Sammanfattning  

Förslagsskrivaren skriver följande: Trafiksituationen vid Lidl- 

/Preeminfarten Jag föreslår att utfarten från CPL Verktygsgatan söderut 

utökas till två filer, vilket skulle förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet. 

Bilister som skall svänga in till Lidl och måste lämna företräde för mötande 

trafik stoppar upp trafiken med risk för köbildning och i värsta fall kökrockar 

Bedömning 

Ett medborgarförslag har inkommit om att ändra infarten vid Lidl/Preem för 

att förbättra trafiksituationen. Förslagsställaren föreslår att utfarten från 

cirkulationsplatsen Verktygsgatan söderut utökas till två filer, vilket skulle 

förbättra trafiksäkerheten och trafikflödet.  

Teknik- Fritid- och Kulturnämnden har yttrat sig över medborgarförslaget 

och deras svar lyder: Kommunstyrelsen har givit Strategiska 

utvecklingsenheten i uppdrag att ta fram en FÖP för området längs 

Karlshamnsvägen och att Mark och exploateringsenheten arbetar med ny in- 

och utfart till Karossen så anser TFK att medförslaget anses besvarat genom 

att dessa enheter arbetar strategiskt med trafiken på Karlshamnsvägen. 

Mark- och exploateringsenheten har under 2021 jobbat med alternativa 

lösningar för in- och utfart mot Stora COOP som öppnar i april 2022. 

Utredning visar att det är möjligt att anlägga två fält ut från cirkulationen 

men att problem finns, dels ledningar, dels markägarfråga dels 

detaljplanefråga. Något beslut finns inte om att genomföra förändringar i 

aktuell cirkulationsplats men att det är möjligt framöver att förändringar 

sker.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta avslå medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2022-12-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge enheten för mark- och exploatering i uppdrag att 
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göra en förändring i enlighet med intentionens i förslaget samt anse 

medborgarförslaget besvarat med detta. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att att ge enheten för mark- 

och exploatering i uppdrag att göra en förändring i enlighet med intentionens 

i förslaget samt anse medborgarförslaget besvarat med detta. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 21 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delegationsbeslut: 

1. Sammanställning av delegationsbeslut 2022- mark- och 

exploateringsenheten. 

2. Redovisning av delegationsbeslut- lantmäteriförrättningar.  

3. Delegationsbeslut- yttrande över nulägesbeskrivning för 

prövningsgrupp Bräkneån 84_1.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 22 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Garda Restaurang AB har försatts i 

konkurs. 

2. Bräkneåns vattenråd, Inbjudan till höstmöte 29/11 

3. Carina Abrahamsson, Bredband på landsbygden 

4. Länsstyrelsen Blekinge, Beslut om ändrade allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Ronneby kommun 

5. Ulf Fembro, brev till KSau angående Ronneby teater 

6. Smajic, skrivelse  

Protokoll 

Cura Individutveckling 2022-11-04 

Protokollsutdrag 

Cura Individutveckling 2022-11-04 § 47 med bilagor. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 23 Dnr 2023-000037 009 

Val att förrättas av kommunstyrelsen- kommunala råd 
med mera  

 

Sammanfattning  

Föreligger följande nomineringar till val att förrättas av kommunstyrelsen: 

 

Näringslivsrådet  

Ledamöter:  

Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), Anna Ekberg (KD), Ola 

Robertsson (S) och Michael Mårtensson (S).  

 

Ordförande:  

Roger Fredriksson (M). 

 

Folkhälsorådet 

Ledamöter: 

Roger Gardell (L), Décirée Permevik (SD), Anna Carlbrandt (M) och Malin 

Månsson (S) och Lennart Hägglöf (S) 

 

Ordförande:  

Roger Gardell (L).  

 

Miljö- och energiråd 

Ledamöter: 

Lova Necksten (MP), Lennart Gustavsson (L), Leif Hansson (M), Jan-Eric 

Wildros (S) och Anna-Karin Wallgren (S). 

 

Ordförande:  

Lova Necksten.  

 

Brottsförebygganderådet 

Ledamöter: 

Kenneth Michaelsson (C) Carina Aulin (SD) och Tommy Andersson (S). 

 

Ordförande: 

Kenneth Michaelsson (C). 
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Blekinge Arkipelag  

Ledamot: 

Roger Gardell (L) 

 

Ersättare: 

Michael Mårtensson (S) 

 

Kommunala seniorrådet 

Anders Oddsheden (SD). 

 

Kommunala funktionshinderrådet (1 representant från KS)  

Tony Holgersson (SD). 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

nomineringar och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen förrättar val i enlighet med nedan: 

Näringslivsrådet  

Ledamöter:  

Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), Anna Ekberg (KD), Ola 

Robertsson (S) och Michael Mårtensson (S).  

 

Ordförande:  

Roger Fredriksson (M). 

 

Folkhälsorådet 

Ledamöter: 

Roger Gardell (L), Décirée Permevik (SD), Anna Carlbrandt (M) och Malin 

Månsson (S) och Lennart Hägglöf (S) 

 

Ordförande:  

Roger Gardell (L).  

 

Miljö- och energiråd 

Ledamöter: 

Lova Necksten (MP), Lennart Gustavsson (L), Leif Hansson (M), Jan-Eric 

Wildros (S) och Anna-Karin Wallgren (S). 

 

Ordförande:  

Lova Necksten.  
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Brottsförebygganderådet 

Ledamöter: 

Kenneth Michaelsson (C) Carina Aulin (SD) och Tommy Andersson (S). 

 

Ordförande: 

Kenneth Michaelsson (C). 
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Blekinge Arkipelag  

Ledamot: 

Roger Gardell (L) 

 

Ersättare: 

Michael Mårtensson (S) 

 

Kommunala seniorrådet 

Anders Oddsheden (SD). 

 

Kommunala funktionshinderrådet (1 representant från KS)  

Tony Holgersson (SD) 

________________ 

Exp: 

Berörda  
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§ 24 Dnr 2023-000046 009 

Brantafors Vattenverk  

 

Sammanfattning  

Ärende avseende utökad investeringsbudget för Ronneby Miljö & Teknik 

AB avseende ombyggnad av Brantafors Vattenverk.       

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna en utökad investeringsbudget för Ronneby 

Miljö & Teknik AB för projektet ombyggnad av Brantafors Vattenverk om 

31,3 miljoner kronor. Det vill säga totalt 131 miljoner kronor.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna en utökad 

investeringsbudget för Ronneby Miljö & Teknik AB för projektet 

ombyggnad av Brantafors Vattenverk om 31,3 miljoner kronor. Det vill säga 

totalt 131 miljoner kronor.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 


