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§ 80 Dnr 2020-000015 101 

Val av justerare och justering av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande justering av 

dagordningen: 

- Som ärende 46 på dagordningen tillkommer ”Tillägg till 

kommunstyrelsens reglemente”. 

- Som ärende 47 på dagordningen tillkommer ”Ändring av 

kommunfullmäktiges arbetsordning”. 

- Som ärende 48 på dagordningen tillkommer ”Lokalbehov avseende 

förskoleavdelningar vid Espedalsskolan”.  

- Som ärendet 49 på dagordningen tillkommer ”Återrapportering från 

krisledningsnämnden 2020”. 

Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S) utses till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ovan föreslagna 

förändringar och justerare, bifall mott avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med följande förändringar: 

1. Som ärende 46 på dagordningen tillkommer ”Tillägg till 

kommunstyrelsens reglemente”. 

2. Som ärende 47 på dagordningen tillkommer ”Ändring av 

kommunfullmäktiges arbetsordning”. 

3. Som ärende 48 på dagordningen tillkommer ”Lokalbehov avseende 

förskoleavdelningar vid Espedalsskolan”.  

4. Som ärendet 49 på dagordningen tillkommer ”Återrapportering från 

krisledningsnämnden 2020”. 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 81 Dnr 2020-000214 009 

Information från staben med anledning av Covid-19 

 

Sammanfattning  

Stabschef Roland Edvinsson och kommunikatör Heike Rosenqvist ger 

information och kommunens och stabens arbete med anledning av Covid-19 

(SARS-CoV-2).      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 82 Dnr 2020-000013 101 

Anmälan av medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag anmäls med förslag till beredning och beslut 

enligt nedan: 

Diarienummer Ärendemening Beredning Beslut  

2020/69 MEDBORGARFÖRSLAG 
- flytta hundhagen på 
Snäckebacken till 
Brunnsparken 

Kommunstyrelsen (samt 
remiss till teknik-fritid- 
och kulturnämnden) 

Kommunfullmäktige  

2020/72 MEDBORGARFÖRSLAG 
- Anlägga en mobil 
isbana på torget 
vintertid 

Kommunstyrelsen (samt 
remiss till teknik-fritid- 
och kulturnämnden) 

Kommunfullmäktige  

2020/95 MEDBORGARFÖRSLAG 
- Minska användandet 
av det kommunala 
dricksvattnet 

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige  

2020/103 MEDBORGARFÖRSLAG 
- installera ett nytt 
elljusspår i 
Lönnamohagen 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 

2020/134 MEDBORGARFÖRSLAG 
- att kommunal skola 
på högstadiet ska 
kunna erbjuda 
hockeyprofil 

Utbildningsnämnden  
 

Utbildningsnämnden 

2020/143 MEDBORGARFÖRSLAG 
- Portabelt dansgolv 
på torget 

Kommunstyrelsen 
(evenemangsansvar) 
Remiss till teknik-fritid- 
och kulturnämnden 

Kommunfullmäktige  

2020/146 MEDBORGARFÖRSLAG 
- Förslag om att flytta 
stadsbiblioteket till 
Diamanten Galleria 

Kommunstyrelsen  Kommunstyrelsen  

2020/174 MEDBORGARFÖRSLAG 
- Röjning av 
undervegetation på 
Västervägens östra 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 
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sida 

2020/177 MEDBORGARFÖRSLAG 
- angående en 
promenadväg 
längsmed 
Härstorpssjön 

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen. 

 

     

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på om 

kommunfullmäktige kan hantera anmälda medborgarförslag enligt förslaget 

ovan och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anmälda medborgarförslag behandlas enligt 

nedan: 

Diarienummer Ärendemening Beredning Beslut  

2020/69 MEDBORGARFÖRSLAG 
- flytta hundhagen på 
Snäckebacken till 
Brunnsparken 

Kommunstyrelsen (samt 
remiss till teknik-fritid- 
och kulturnämnden) 

Kommunfullmäktige  

2020/72 MEDBORGARFÖRSLAG 
- Anlägga en mobil 
isbana på torget 
vintertid 

Kommunstyrelsen (samt 
remiss till teknik-fritid- 
och kulturnämnden) 

Kommunfullmäktige  

2020/95 MEDBORGARFÖRSLAG 
- Minska användandet 
av det kommunala 
dricksvattnet 

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige  

2020/103 MEDBORGARFÖRSLAG 
- installera ett nytt 
elljusspår i 
Lönnamohagen 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 

2020/134 MEDBORGARFÖRSLAG 
- att kommunal skola 
på högstadiet ska 
kunna erbjuda 
hockeyprofil 

Utbildningsnämnden  
 

Utbildningsnämnden 

2020/143 MEDBORGARFÖRSLAG 
- Portabelt dansgolv 
på torget 

Kommunstyrelsen 
(evenemangsansvar) 
Remiss till teknik-fritid- 
och kulturnämnden 

Kommunfullmäktige  

2020/146 MEDBORGARFÖRSLAG Kommunstyrelsen  Kommunstyrelsen  
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- Förslag om att flytta 
stadsbiblioteket till 
Diamanten Galleria 

2020/174 MEDBORGARFÖRSLAG 
- Röjning av 
undervegetation på 
Västervägens östra 
sida 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 

Teknik-fritid- och 
kulturnämnden 

2020/177 MEDBORGARFÖRSLAG 
- angående en 
promenadväg 
längsmed 
Härstorpssjön 

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen. 

 

________________ 

Exp: 

Berörda nämnder och förvaltningar 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  
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§ 83 Dnr 2020-000152 346 

Fråga från Sune Håkansson (PR) ställd till Miljötekniks 
ordförande Kevin Ny (C) angående fastställande av 
taxor för vatten och avlopp 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till Kevin Ny (C): 

Den vanliga uppfattningen torde vara att det är kommunfullmäktige, som 

fastställer taxorna för Vatten och Avlopp. 

Stundom antyds att det faktum att Miljöteknik är ett aktiebolag medför att 

Miljöteknik, med hänvisning till Aktiebolagslagen, kan frångå 

kommunfullmäktiges beslut. 

Vilken är Din uppfattning? Kan Miljöteknik frångå kommunfullmäktiges 

beslut?  

 

Kevin Ny (C) besvarar frågan muntligen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Kevin Ny (C). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet.  

________________ 
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§ 84 Dnr 2020-000001 007 

Aktuellt från Revisorerna 2020 

 

Sammanfattning  

Revisorerna lämnar följande skrivning till kommunfullmäktige: 

Efter det att styrelsen och samtliga berörda nämnder har svarat, eller i närtid 

kommer att svara, överlämnar vi revisorer nu de återstående rapporterna över 

de granskningar som vi förtroendevalda revisorer låtit E&Y genomföra. 

Det avser: 

 Granskning av beslutsunderlag och protokoll 

 Granskning av tillsynsverksamheten inom miljö-och 

byggnadsnämnden  

 Granskning av kommunens avtalsuppföljning av verksamheter som 

utförs av externa utförare 

 Uppföljning av 2017 års granskningar 

 

Styrelser och nämnder har i stort sett instämt och avser vidta åtgärder i 

enlighet med de rekommendationer vi lämnat. 

Undantaget är Utbildningsnämnden som inte vidtagit några åtgärder med 

anledning av de rekommendationer som vi lämnade 2017 avseende 

resursfördelningen nom grundskolan.       

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige noterar 

aktuellt från revisorerna till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar aktuellt från revisorerna till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Revisorerna 
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§ 85 Dnr 2014-000511 866 

Konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden initierar ärendet om konstnärlig utsmyckning i 

Ronneby kommun genom att 2014-10-16 § 104 besluta föreslå 

kommunstyrelsen besluta att anta rekommendationen att 1 % av 

byggkostnaden vid kommunkoncernens byggnationer ska anslås till 

konstnärlig utsmyckning, att fritid- och kulturnämnden ska ges det 

övergripande ansvaret för offentlig konstnärlig utsmyckning i kommunen 

samt att fritid- och kulturnämnden ges i uppdrag att utse ett utsmyckningsråd 

med 

tjänstemän från fritid- och kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen 

med uppdrag att samverka med extern expertis. 

 

Efter att nämnder och bolag lämnat yttrande avseende fritid- och 

kulturnämndens förslag beslutar kommunfullmäktige 2015-08-27 § 204 att 

ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att i samarbete med kommunens 

förvaltningar och bolag djupare utreda frågan om en rekommendation att 

anslå 1 % av byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. Utredning bör 

utifrån framkomna synpunkter resultera i ett konkret förslag avseende 

organisation och ansvar, omfattning (kommun eller kommunkoncern), 

kriterier för när rekommendationen ska gälla mm..  

Bedömning 

Bakgrund 
Konstnärlig gestaltning är en del av kulturarvet och karaktäriserar de ideal 

som rått under olika tider. Det offentliga rummet har historiskt 

kännetecknats av statyer vars tolkning varit att tydliggöra kyrkans och 

statens makt.  

Sedan 1937 finns en statlig rekommendation, vilken har sitt ursprung i 

utredningen SOU1936:50, att minst en procent av budget ska avsätts till bild 

eller formkonstnärlig gestaltning vid offentlig byggnation.  

Avsikten med rekommendationen var att skapa ekonomiska förutsättningar 

för att genom konstnärlig gestaltning utveckla kulturella och sociala värden i 

samhällets gemensamma offentliga miljöer, värden som skulle skapa en 

känsla av välbefinnande och livskvalitet. Ytterligare en avsikt var att 
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förbättra den ekonomiska situationen för konstnärerna samt att konsten 

skulle vara ”folkuppfostrande”. 

Den statliga rekommendationen om enprocentregeln, vilken även blivit 

vägledande för landsting och kommuner, har medfört att konsten når 

medborgarna i deras vardagsmiljö och utgör en viktig demokratisk aspekt då 

den kulturella delaktigheten ökar tillsammans med en attraktivare livsmiljö.  

Genom ett mångsidigt utbud avseende att konstverkens teknik, uttryck och 

formspråk eftersträvas ökar möjligheterna att möta alla människors behov av 

konstupplevelse. 

Flertalet studier visar att konst och kultur är en viktig faktor för 

hälsofrämjande vård- och arbetsmiljöer.  

 

Rapport från Konstnärsnämnden 

År 2013 publicerade Konstnärsnämnden rapporten ”Ingen regel utan 

undantag” vilken handlar om hur besluten bakom den konstnärliga 

gestaltningen av våra offentliga miljöer går till, hur arbetet bedrivs hos stat, 

regioner och kommuner samt hur samverkan mellan offentliga aktörer och 

med privata aktörer ser ut. Innehållet kan även ses som en vägledning i hur 

ett arbete med enprocentregeln kan se ut. 

Ett ökat intresse för offentlig miljö, stora ombyggnadsbehov och även 

kultursamverkansmodellen har skapat ett nyväckt intresse för 

enprocentregeln och rapporten visar att 67 procent av de i studien deltagande 

kommunerna återkommande ger konstnärlig gestaltning i uppdrag till 

konstnärer- oavsett beslut om att tillämpa enprocentregeln.  

Totalt 81 procent av de kommuner och regioner som använder sig av 

enprocentregeln uppger att den baseras på det enskilda byggprojektets 

budget, sju procent svarar att den baseras på kommunens/regionens årliga 

nettoinvesteringsbudget medan resterande respondenter uppger att de 

exempelvis valt att beräkna en procent på skattefinansierad 

fastighetsbyggnation. 

Av de kommuner och regioner som tillämpar enprocentregeln används 

regeln till hundra procent vid nybyggnation. 60 procent av dessa använder 

även regeln vid om- och tillbyggnad, medan endast 30 procent anger att 

regeln används vid förnyelse av den yttre miljön, det vill säga parkmark, 

vägar och allmänna platser. 

Rapporten visar att 77 procent av de regioner som använder sig av 

enprocentregeln har fastlagda rutiner för tillämpning av enprocentregeln 

medan endast 45 procent av kommunerna har fastställt rutiner för arbetet. 
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Flera kommuner svarar dock att rutinerna är under utarbetande eller 

uppdatering. 

 

Barnperspektiv 

Enligt barnkonventionen har barn och unga rätt att delta i det kulturella och 

konstnärliga livet och till ett kulturellt utbud anpassat efter deras behov. 

Under hösten 2005 genomförde Barnombudsmannen och Aktionsgruppen 

för barnkultur en enkätundersökning bland barn och unga om kultur i skolan 

och kultur på fritiden. Resultatet visar bland annat att barn och unga inte 

tycker att de kan påverka hur de ska få utöva eller ta till sig kultur. För att 

barns rätt till kultur ska tillgodoses krävs det att vuxna tar ansvar för att barn 

ska få sina rättigheter tillgodosedda. Vuxnas aktiva handling och 

engagemang likväl som gemensamt samhälleligt ansvar är en viktig 

förutsättning för barn och ungdomars möjlighet att själva påverka sin 

medverkan i det kulturella livet. 

Undersökningen visar också att utbudet av kulturella och konstnärlig 

aktiviteter och upplevelser varierar mellan olika grupper av barn och unga. 

Inte minst ses stora geografiska skillnader avseende tillgänglighet. 

 

Aktuellt 

Riksdagsledamot Magnus Manhammar (S) inkom oktober 2019 med motion 

till riksdagen om att undersöka möjligheten till lagstiftning om stöd till 

konstnärlig utsmyckning vid byggnation i regi av staten, 

landstingen/regionen och kommunerna. Manhammar anser att den offentliga 

konsten, som alla har tillgång till, är en del av det demokratiska samhället 

och att alla medborgare, oavsett vem man är eller hur tjock plånboken de 

har, ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö, något som kan ske med 

hjälp av enprocentregeln. 

Motionen kommer enligt riksdagen att behandlas under våren 2020. 

 

Nulägesbeskrivning Ronneby kommun 
I den nulägesbeskrivning utifrån Agenda 2030 som genomförts under 2019, 

vilken ligger till grund för de nya strategiska målområdena som beslutades i 

samband med budget 2020, identifieras både de möjligheter likväl som de 

utmaningar kommunkoncernen kommer att möta framöver. 

Nulägesbeskrivningen visar att Ronneby har en högre andel hushåll i relativ 

fattigdom än länet och riket. Andelen barn som växer upp i ekonomiskt 

utsatta hushåll har ökat för barn med utländsk bakgrund. 

Sett till ekonomisk jämlikhet har hushållens disponibla inkomster i Sverige 
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ökat under många år. Samtidigt har de ekonomiska skillnaderna och 

klyftorna mellan olika grupper i samhället ökat. Den sammanräknade 

förvärvsinkomsten för befolkningen i Ronneby har över tid varit lägre än 

snittet för riket och övriga kommuner i länet.  

Avseende ekonomisk jämlikhet har hushållens disponibla inkomster i 

Sverige ökat under många år. Samtidigt har de ekonomiska skillnaderna och 

klyftorna mellan olika grupper i samhället ökat. Den sammanräknade 

förvärvsinkomsten för befolkningen i Ronneby har över tid varit lägre än 

snittet för riket och övriga kommuner i länet. 

Nulägesbeskrivningen visar att den byggda miljön har stor betydelse för 

människors hälsa, trygghet och sociala sammanhållning. 

Befolkningsutvecklingen ställer höga krav på samhällsplaneringen och 

utmanar därmed de kommunala verksamheterna. 

 

Utredarens dialog och omvärldsbevakning 

Vid framtagning av riktlinjer för konstnärlig utsmyckning enligt 

enprocentregeln har tidigare lämnade yttranden från nämnder och bolag 

beaktats.  

Omvärldsbevakning har genomförts genom granskning av både regioner 

samt kommuners arbete med konstnärlig utsmyckning utifrån 

enprocentregeln.  

Slutligen har även dialog förts med verksamheter som är direkt berörda av de 

arbetsrutiner som föreslås i riktlinjerna. 

 

Utredarens reflektioner 
Konstnärlig utsmyckning anses av utredaren utgöra en lika naturlig del i en 

renovering eller nybyggnation av kommunala fastigheter i en offentlig miljö 

som värme, inredning och ventilation. Genom att använda sig av ett 

regelverk garanteras kontinuitet och ett långsiktigt tänkande kring 

utsmyckning och det är inte en enskild tjänstepersons intresse som avgör om 

den konstnärliga aspekten ges utrymme i en byggprocess eller inte. 

 

Med hjälp av konstnärlig utsmyckning och utformning av offentliga platser 

kan platsens attraktivitet påverka människors välbefinnande. Konstnärlig 

utsmyckning kan även ses som möjlig lokal hantering på några av de 

utmaningar som definierats i kommunens framtagna nulägesbeskrivning då 

ett syfte med konstnärlig utsmyckning kan vara att skapa offentliga platser 

för mångfald som lockar invånare, oavsett ålder, bakgrund och behov. Konst 

kan ses som en brobyggare mellan människor med olika bakgrunder, sociala 

som kulturella, och genom ett konstnärligt utsmyckat samhälle kan både 

kommunens invånare likväl som turister och besökare, oavsett ålder, 

bakgrund och behov ges en identitet och ett mervärde. 
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Utredningen har i förslag till riktlinjer valt att avgränsa konstnärlig 

utsmyckning till nyproduktion samt större om- och tillbyggnationer av 

kommunala fastigheter, park- och stadsmiljöprojekt samt rondeller. I 

föreslagna riktlinjer genererar inte projekterade projekt vars byggkostnader 

understiger fem miljoner kronor medel för konstnärlig utsmyckning och inte 

heller föreslås fondering av oanvända medel för konstnärlig utsmyckning att 

tillåtas.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna föreslagna riktlinjer för konstnärlig utsmyckning enligt 

enprocentregeln.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Ronneby kommun inte 

inför enprocentregeln vad avser konstnärlig utsmyckning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltat Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag rösta ja. 

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga B, avges tjugoåtta (28) ja-

röster, tjugo (20) nej-röster och en (1) är frånvarande varefter ordförande 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun inte inför 

enprocentregeln vad avser konstnärlig utsmyckning. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Nils 

Ingmar Thorell (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifalls 

yrkanden till tjänsteförslaget.  

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn, utredare 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Kulturutskottet 
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§ 86 Dnr 2018-000583 317 

Ljussättning/julbelysning till landsbygden 

 

Sammanfattning  

Landsbygdens samhällsföreningar har nu strukturerat sina önskemål 

angående julbelysning i tätorterna. De byar som är aktuella är följande sju; 

Bräkne Hoby, Backaryd, Saxemara, Hallabro, Johannishus, Listerby och 

Eringsboda. Det man önskar är att belysa ett antal strategiska platser. I de 

flesta fall handlar det om att använda befintliga kommunala lyktstolpar, för 

den typ av belysning som finns vid parkeringen David i Ronneby stad. Foto 

bifogas. Total kostnad för presenterade önskemål beräknas av Teknik, Fritid 

& Kultur bli 700 000 kronor.  

Bedömning 

Genom ljus och belysning har vi möjlighet att påverka landsbygdsbornas 

upplevelse av trygghet och trivsel på ett positivt sätt. Belysta platser upplevs 

generellt som trygga och inbjuder till sociala sammankomster samt 

stimulerar till ökad lek och träning. Ett fenomen som i förlängningen också 

har en positiv påverkan på ortens näringsliv. 

  Teknik, Fritid & Kultur har gjort en kostnadsberäkning för att köpa in och 

installera belysningar i ovannämnda sju orter. Varje tätort får då ca 100 000 

kr att utgå ifrån och då ska även installation ingå vid första tillfället. Därefter 

överlåts skötsel till samhällsföreningarna. I de flesta fall kan belysningarna 

hänga kvar året runt och behöver då endast tändas upp i december.  

  Förslagen bygger på att man använder befintliga kommunala lyktstolpar 

och träd att fästa belysningarna på. Möjlighet att hämta el från kommunala 

strömkällor finns på eller i närheten av varje belysningsnod. 

Bifogar Ronneby kommunbygderåds sammanställning över byarnas 

önskemål.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun avsätter medel, 700 000 kr till Teknik, Fritid & Kultur, 

avsett för julbelysning i landsbygdens sju tätorter enligt givet förslag.  

 

Beslutet genomförs enligt bifogad plan framtagen av Ronneby 

Kommunbygderåd i samråd med Teknik, Fritid & Kultur. 

 

 Kostnaden föreslås tas från kommunstyrelsens oförutsedda.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Tilldela teknik-fritid- och kulturnämnden 700 000 kronor i 

investeringsmedel för julbelysning i landsbygdens sju tätorter enligt 

givet förslag. Finansiering sker via extern upplåning.  

2. Beslutet genomförs enligt plan framtagen av Ronneby 

Kommunbygderåd i samråd med teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Tilldela teknik-fritid- och kulturnämnden 700 000 kronor i 

investeringsmedel för julbelysning i landsbygdens sju tätorter enligt 

givet förslag. Finansiering sker via extern upplåning.  

2. Beslutet genomförs enligt plan framtagen av Ronneby 

Kommunbygderåd i samråd med teknik-fritid- och 

kulturförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Ebon Kaisajuntti, landsbygdsutvecklare  

Patrik Hellsberg, gatu-/parkchef teknik-fritid- och kulturförvaltningen 

Ekonomienheten   
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§ 87 Dnr 2020-000058 106 

Beslut om avgift vid utlämnande av allmänna 
handlingar från Kommunsamverkan Cura 
Individutveckling 

Sammanfattning  

Cura Individutveckling har beslutat om avgifter vid utlämnande av allmänna 

handlingar. Fullmäktige i respektive samverkanskommun måste fatta beslut i 

sak.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om avgifter vid utlämnande av 

allmänna handlingar från Cura Individutveckling enligt förslag från Cura 

Individutveckling.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

avgifter vid utlämnande av allmänna handlingar från Cura Individutveckling. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen med hänvisning till att frågor uppstått vid behandling av 

ärendet hos övriga kommuner och att man inväntar svar från Cura 

Individutveckling med anledning av detta.        

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med 

hänvisning till att frågor uppstått vid behandling av ärendet hos övriga 

kommuner och att man inväntar svar från Cura Individutveckling med 

anledning av detta. 

________________ 

Exp: 

Julia Brorsson, kommunsekreterare 

Kommunstyrelsen  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(110) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 2019-000564 003 

Nytt reglemente överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. SKR tog under 

2018 fram ett nytt förslag till reglemente. I Ronneby kommun följer 

reglementet för teknik-, fritid- och kulturnämnden, socialnämnden, vård- och 

omsorgsnämnden och kommunstyrelsen den nya mallen. 

Överförmyndarnämndens reglemente föreslås nu få samma nya struktur.  

Bedömning 

Allmänna ändringar - Ny struktur    

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKR. Det finns 

fortfarande några reglementen som baseras på det förslag som togs fram 

1992 och som SKR sedan har reviderat löpande. Under 2018 publicerade 

SKR ett nytt s.k. normalförslag för reglementen. Det nya normalförslaget 

hade genomgått en omfattande uppdatering jämfört med tidigare 

normalförslag från SKR.  

  

I Ronneby kommun är kommunstyrelsens, socialnämndens, vård- och 

omsorgsnämndens och teknik-, fritid- och kulturnämndens reglementen 

baserade på SKR:s förslag från 2018. Överförmyndarnämndens reglemente 

föreslås nu få samma nya struktur.  

  

Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i 

text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med 

ändringsförslaget. Den uppmärksamme kommer notera att ändringarna i sak 

inte är särskilt stora. Strukturen är emellertid annorlunda. Det nya förslaget 

bär också en större tydlighet än tidigare.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i överförmyndarnämndens 

reglemente.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringarna i 

överförmyndarnämndens reglemente. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige antar ändringarna i överförmyndarnämndens 

reglemente. 

________________ 

Exp: 

Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare 

Kommundirektören 

Kanslichefen 

Kommunjuristerna 
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§ 89 Dnr 2020-000054 287 

Kallingeskolan H-huset - takrenovering 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-02-21 § 12 

Kallingeskolans H-hus är den äldsta byggnaden inom skolområdet. 

Byggnaden är i två plan och källarplan, med en fasad av röd tegel. 

Takpannor är av enkupig röd tegel. Underlagstak är av spån som reglats upp 

med bärläkt där undertak saknar vattentätt underlag.  

Det har varit inträngande regnvatten i omgångar på vinden som även trängt 

ned till innertak i plan 2. Framförallt vid blåst har det varit större problem 

med inträngande regnvatten. Taket anses ha uppnått teknisk livslängd.  

Bedömning 

Åtgärd krävs med byte av hela byggnadens tak, inkl plåtinklädnader. Nytt 

underlagstak av plywood läggs på befintligt spåntak. Taket görs vattentätt 

med takpapp. Ny strö- och bärläkt med 2-kupig röd tegel. Samt ny inklädnad 

av skorstenar och huvar med plåt.  

Förslag till beslut 

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

900 000 kr för åtgärd av Kallingeskolans H-byggnads tak.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-01-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

bevilja 900 000 kr för åtgärd av Kallingeskolans H-byggnads tak. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja teknik-fritid- och 

kulturnämnden 900 000 kronor i investeringsmedel för åtgärd av 

Kallingeskolan H-byggnadstak. Finansieringen sker via extern upplåning. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beviljar teknik-fritid- och kulturnämnden 900 000 

kronor i investeringsmedel för åtgärd av Kallingeskolan H-byggnadstak. 

Finansieringen sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson  

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Sören Andersson  
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§ 90 Dnr 2019-000682 253 

Vallen 5, markförsäljning 

 

Sammanfattning  

Biltema har ansökt om att få köpa Vallen 5 ihop med mark från Vallen 6 

(privatägd) samt mark från Ronneby 22:1 för att etablera butiksverksamhet.  

Bedömning 

Biltema har ansökt om att få köpa Vallen 5. Kommunen köpte våren 2019 

tillbaka fastigheten efter ej uppfyllt exploateringskrav. Markpriset är satt till 

100 kronor kvadratmetern för denna fastighet (område 1). Förslag till 

köpekontrakt finns upprättat. Företaget är också intresserade av att köpa 

mark utanför detaljplanelagt område från Ronneby 22:1. Det köpet regleras i 

en överenskommelse om fastighetsreglering som upprättas separat. 

Markpriset i område 2 är satt till 50 kronor kvadratmetern. Förslag till 

överenskommelse finns upprättad. 

För att etableringen ska komma tillstånd krävs köp från den privatägda 

marken Vallen 6. Företaget som äger Vallen 6 kommer att sälja till företaget 

Biltema. Kommunen ställer sig bakom det köpet för att möjliggöra 

etableringen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt, 

överenskommelse om fastighetsreglering samt att Vallen 6 säljs vidare till 

företag Biltema 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt, överenskommelse om fastighetsreglering samt att Vallen 6 

säljs vidare till företag Biltema. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(110) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt, överenskommelse 

om fastighetsreglering (till detta protokoll bifogad bilaga 1) samt att Vallen 6 

säljs vidare till företag Biltema. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  

Näringslivschef, Torbjörn Lind  
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§ 91 Dnr 2020-000096 253 

Försäljning av röda magasinet på Kilen (Kilen 2) 

 

Sammanfattning  

LM Fastigheter att ansökt om att få köpa röda magasinet på Kilen. Företaget 

ska vara fastighetsägare och verksamheten i byggnaden ska drivas utav 

Happy4U AB genom Lotta Emanuelsson. Fastigheten är värderad till 

400 000 kronor våren 2018.  

Bedömning 

LM Fastigheter att ansökt om att få köpa röda magasinet på Kilen. 

Fastigheten är avstyckad och tomtstorleken är 1233 kvm. Företaget ska vara 

fastighetsägare och verksamheten i byggnaden ska drivas utav Happy4U AB 

genom Lotta Emanuelsson. Arrende kan bli aktuellt av området mellan 

magasinet och ån för att kunna utveckla verksamheten som kan innebära 

caféverksamhet. Planerna för åstråket och Kilenparken stämmer väl överens 

med köparnas tanke med magasinet. Viss parkeringsmöjlighet finns inom 

egen fastighet. På kommunal mark finns i närheten 23 parkeringsplatser. 

Anslutning till kommunalt VA och fjärrvärme är möjligt. 

 

Fastigheten är värderad utav auktoriserad fastighetsvärderare Stefan Nilsson 

på Värderingsbyrån i Växjö till 400 000 kronor våren 2018. Magasinet säljs i 

befintligt skick. Köparen har accepterat värderingen och byggnadens skick.  

Köparnas egen verksamhetsberättelse om röda magasinet: 

Vi har som ambition att skapa en ny destination i Ronneby med ett 

upptagningsområde på + 5 mil. Detta vill vi göra genom att skapa ¨Ladan¨ i 

flera etapper. Detta är ett unikt tillfälle att ytterligare visa att Ronneby är en 

stad där det händer. Vår tanke med Röda Ladan är att skapa en evenemangs 

och möteslokal. Vi ser att det i Ronneby finns ett stort behöv av en sådan 

lokal som kan ta arrangemang av mellanstorlek och som blir ett komplement 

till Blekinge Convention Center. Vi vill skapa ett evenemangscenter som är 

lätt att förändra och hyra ut till olika typer av evenemang så som 

utställningar, mässor, marknader eller artister. Tanken är att efterhand skapa 

en ny mötesplats som binder samman Ronneby centrum med 

Brunnsområdet, vi siktar på att det i framtiden kommer att finnas en 

restaurang eller ett cafe’ sammanhängande med eventlokalen.  
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Vår tanke är att under en ganska snar framtid kunna skapa nya event och 

aktiviteter som gynnar Ronneby och området. Under förutsättning att vi får 

köpa byggnaden så kommer vi att utveckla konceptet i flera steg. 

Steg 1. Renovering av yttre byggnad så som tak och ytterväggar. 

Steg 2. Renovering av nedre del av byggnaden. Golv, isolering m.m. 

Steg 3. Utbyggnad av uteservering för cafe’/restaurang.  

Steg 4. Renovering av övre plan.  

Som ett led i att skapa en unik mötes och eventplats för Ronneby kommer vi 

att samarbeta med Lotta Emanuelsson, ägare till Happy4u AB samt 

Destination Ronneby som projektledare för renoveringen samt ansvarig för 

utvecklingen av evenemangsdelen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt för 

försäljning av Kilen 2.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt för försäljning av Kilen 2. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt för försäljning av 

Kilen 2 (till detta protokoll bifogad bilaga 2). 

________________ 

Exp: 

Sökande 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 
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§ 92 Dnr 2020-000104 250 

Ändring från exploateringskonto till investeringskonto 
för Blekingearkivet 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige tog 2020-01-30 beslut om exploateringskonto för 

utbyggnad av Blekingearkivet.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige tog 2020-01-30 § 26 i ärende 2019/688 beslut om att 

upprätta ett exploateringskonto om 200 000 kronor för utbyggnad av 

Blekingearkivet. Kontot täcker kostnader för förhandsbesked samt 

projektledning. 

Kontot behöver ändras från exploateringskonto till investeringskonto.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta upprätta ett investeringskonto istället för 

ett exploateringskonto för KF beslut 200130 § 26.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att upprätta ett 

investeringskonto istället för ett exploateringskonto för KF beslut 200130 § 

26. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige upprättar ett investeringskonto istället för ett 

exploateringskonto för KF beslut 200130 § 26. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 

Ekonom, Anna-Lena Andersson 
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§ 93 Dnr 2020-000098 250 

Äskande av medel för kompletterande åtgärder i 
Järnaviks hamnområde. 

 

Sammanfattning  

Utvecklingen av Järnaviks hamnområde pågår sedan en tid tillbaka. Projektet 

består av flera delar och olika förvaltningar är inblandade. För att kunna 

slutföra planerade åtgärder krävs utökad budget.  

Bedömning 

Utvecklingen av Järnaviks hamnområde pågår sedan en tid tillbaka. Projektet 

består av flera delar bland annat VA, el och fiber –dragning för att 

möjliggöra fortsatt utveckling. En ny offentlig toalett (RWC+WC) i hamnen 

har varit önskad i många år. I projektet ingår också att utöka 

parkeringsplatserna liksom bättre sophantering. Ett antal parkeringsplatser 

kommer att kunna göras på mark arrenderad av Fortifikationsverket. 

Kommunen har också sökt om dispens (ännu inget beslut från Länsstyrelsen) 

för att få göra parkeringar i anslutning till befintlig parkering men inom 

naturreservatet. Bryggorna måste ses över då förankringen i botten är 

bristfällig. För att kunna göra en sådan åtgärd krävs dykare till en uppskattad 

kostnad utav 60 000 kronor.  

 

I projektet är både teknik- fritid- och kulturförvaltningen, näringslivsenheten 

och mark- och exploateringsenheten (MEX) inblandade. MEX är ansvarig 

för nergrävning utav VA, el och fiber samt parkeringslösningarna. I 

samordningsmöten har konstaterats att det krävs mer ekonomiska resurser 

för att slutföra projektet. Dragningen av VA tar till stora delar den budgeten 

som finns. Behovet av en ny offentlig toalett i hamnområdet ses som stort. I 

dagsläget ryms ingen toalett inom den budget som finns. Kostnad för 

uppförande av offentlig toalett med anslutning till VA-nätet är cirka 260 000 

kronor. Rivning av befintlig toalett är kostnadsberäknad till 25 000 kronor.  

 

Parkeringslösningar och sophantering bedöms rymmas inom befintlig 

budget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta tillföra 350 000 kronor till mark- och 

exploateringsenheten för slutförande av projektet.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra 350 000 kronor i 

investeringsmedel till mark- och exploateringsenheten för slutförande av 

projektet. Finansiering sker via extern upplåning.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige tillför 350 000 kronor i investeringsmedel till mark- 

och exploateringsenheten för slutförande av projektet. Finansiering sker via 

extern upplåning.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Niclas Martinsson 

Näringslivschef, Torbjörn Lind 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  
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§ 94 Dnr 2020-000099 250 

Utredningsmedel för planprogram för Aspan 

 

Sammanfattning  

Det pågår ett arbete med att ta fram ett planprogram för Aspan på Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Planprogrammet ska visa på vilka möjliga 

förutsättningar det finns för bostäder och verksamheter på Aspan. 

Planprogrammet kräver en del utredningar som behöver finansieras.  

Bedömning 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i uppdrag att ta fram ett planprogram 

för Aspan som ska visa var det är lämpligt att bygga bostäder och om det 

finns möjlighet att ha vissa verksamheter i området. Arbetet med 

planprogrammet startades upp i slutet av 2019. För att säkerställa kvalité i 

planprogrammet krävs ett antal utredningar. Det är bland annat 

naturvärdesinventering, geoteknisk utredning, trafiklösningar, 

broförbindelse. Fler kan bli aktuella. Bedömd kostnad för ovanstående 

utredningar är ca 250 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta tillföra mark- och 

exploateringsenheten 250 000 kronor som utredningsmedel för planprogram 

för Aspan.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra mark- och 

exploateringsenheten 250 000 kronor som utredningsmedel för planprogram 

för Aspan. Finansiering sker vi kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

utgifter. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige tillför mark- och exploateringsenheten 250 000 kronor 

som utredningsmedel för planprogram för Aspan. Finansiering sker vi 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  

Ekonomienheten  
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§ 95 Dnr 2019-000216 253 

Ansökan om köp av kommunägd mark, del av Rustorp 
1:32 

 

Sammanfattning  

En fastighetsägare har ansökt om att köpa kommunägd mark inom detaljplan 

för Droppemåla 1:87 södra delen, som vann laga kraft 2019-01-10. Marken i 

fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till sökandes 

fastighet.  

Bedömning 

En fastighetsägare har ansökt om att köpa kommunägd mark inom detaljplan 

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

Fastighetsregleringen är ett led i genomförande av detaljplanen. Marken i 

fråga utgörs av kvartersmark för bostadsändamål och gränsar till sökandes 

fastighet. Fastighetsregleringen innebär en naturlig utökning av 

fastighetsägarens befintliga tomt. Det finns inget kommunalt intresse av 

marken. Markpriset om 165 kronor per kvadratmeter är baserat på tidigare 

överenskommelser i området. Förslag till överenskommelse om 

fastighetsreglering finns. Fastighetsägaren bekostar lantmäteriförrättningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige godkänna försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning 

enligt upprättad överenskommelse om fastighetsreglering. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering (till detta protokoll bifogad bilaga 

3).  

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, exploateringsingenjör 
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§ 96 Dnr 2019-000510 253 

Kuggeboda - Ansökan om att köpa kommunal mark 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägare till Kuggeboda 4:26 har inkommit med en ansökan om att 

köpa till mark från fastighet Kuggeboda 4:47. Marken önskas köpas för att 

bygga en carport och för att överta och äga den tillfartsväg till fastigheten 

som idag är ett servitut.  

Bedömning 

Fastighetsägaren till Kuggeboda 4:26 vill köpa till en del mark från fastighet 

Kuggeboda 4:47 för att kunna bygga en carport och ta över ägandet av den 

tillfartsväg till fastigheten som idag är ett servitut på kommunalägd mark.  

 

På grund av det betesarrende som idag finns på marken har u.t skrivit fram 

ett nytt förslag med en mindre del mark än den som från början önskats 

köpas, kartbild biläggs denna skrivelse. Detta förankrat med sökanden. 

Genom att minska den markyta som önskas köpas kan både betesarrendet 

fortlöpa, med endast en justering av marken, och sökanden kan nyttja 

marken enligt önskemål.   

 

Det finns inte någon detaljplan för området och heller inte något kommunalt 

intresse för marken. 

 

Vid ett godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägaren i sin helhet.  

Priset för marken är satt till 65kr/kvadratmeter i enlighet med fastställda 

riktlinjer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner överenskommelse om fastighetsreglering, 

(till detta protokoll bifogat bilaga 4). 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng  

Exploateringsingenjör, Sandra Danielsson 

Sökanden 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(110) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 97 Dnr 2017-000668 214 

Detaljplan för Yxnarum 21:1 m.fl - antagande 

 

Sammanfattning  

2012-06-13 fick miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en 

detaljplan för Yxnarum 21:1 samt 7:9 m.fl.  Handlingar har tagits fram i 

samarbete med markägarnas plankonsult.  Planens syfte är att möjliggöra 

skapandet av cirka 30 tomter för boende och rekreation. Den nya 

bebyggelsen är tänkt att ansluta till befintlig i området avseende gruppering, 

tomtstorlekar och skala. 

 

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 17 november till och med 

den 15 december 2017. Planförslaget har redigerats efter inkomna 

synpunkter och det har efter samrådet genomförts en Trafikutredning (2018-

07-11), en Dagvattenutredning (2018-06-12) samt en Översiktlig beräkning 

av vägtrafikbuller (2018-09-14).  

 

Planbeskrivningen har uppdaterats med utförligare beskrivning av 

genomförandefrågorna. Plankartan har reviderats så att vändplatserna håller 

Miljötekniks bestämda mått. 

 

Detaljplanen genomförs enligt ett normalt förfarande och antagande av 

detaljplanen beräknas kunna ske i mars 2020 i kommunfullmäktige.  

Bedömning 

Detaljplanen följer kommunens intentioner i översiktsplanen från 2006 

respektive 2018 då dessa anger att kustnära bebyggelse i och utanför 

samhället är önskvärt för att utöka underlaget för bibehållande och 

utveckling av befintlig service.  

 

Detaljplanen förhåller sig till havsnivåhöjningar och berör inte strandskyddat 

område.  

 

Biotopskyddade stenmurar berörs inte av planförslaget. 

Ang. Dagvattenutredningen är inte fullständig enligt tjänstemännen.  
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att skicka 

planförslaget till Kommunfullmäktige för antagande.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta planförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige antar planförslaget.  

________________ 

Exp: 

Karin Svensson Miljö- och byggnadsförvaltningen, planenheten 
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§ 98 Dnr 2020-000059 041 

Kompletteringsbudget 2020 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter 

avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.  

 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommuninterna budgetmedel. 

 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning 

(tkr). 

 

 

För detaljer och motivering i övrigt, se bilagor.   

 

I teknik, fritid och kulturnämndens (TFK) kompletteringsäskande föreslås att 

projektanslag uppgående till 35 268 tkr överflyttas från TFK till 

kommunstyrelsen och enheten för mark och exploatering (MEX). Se vilka 

investeringar som avses i bilaga kompletteringsäskande från TFK. 

 

Äskanden Drift Exploatering Investering Total 

(tkr) 

Kommunstyrelsen   19 135  31 476 50 611 

Miljö- och 

byggnadsnämnd 
  225 225 

Teknik, fritid- och 

kulturnämnd 
    68 355 68 355 

Utbildningsnämnd     2 687 2 687 

Äldrenämnd     1 600 1 600 

Socialnämnd     307 307 

Totalsumma 0 19 135 104 650 123 785 
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Förvaltningschef för TFK och chef för MEX föreslår dessutom att 

investeringsanslag i budget 2020 till åtgärder Kulturcentrum fuktskadat golv 

ej konsthall och entré om 3 000 tkr och anslag nytt tak om 4 000 tkr flyttas 

till MEX då MEX personal kommer att leda arbetet. Ett av 

kompletteringsäskandena som föreslås flyttas från TFK till MEX rör 

renovering av Kulturcentrum, proj.nr 64326, om 1 595 tkr. Detta anslag 

föreslås slå samman med ovannämnda två anslag rörande Kulturcentrum till 

ett gemensamt investeringsanslag att hanteras av MEX. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar anslag för exploatering, totalt 

19 135 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar investeringsanslag, totalt  

104 650 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade anslag om 

35 268 tkr flyttas från TFK till KS/MEX enligt förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag i budget 2020 

Kulturcentrum fuktskadat golv ej konsthall och entré om 3 000 tkr och 

Kulturcentrum nytt tak om 4 000 tkr flyttas från TFK till KS/MEX. 

 

Kommunfullmäktige godkänner att anslagen Kulturcentrum fuktskadat golv 

ej konsthall och entré om 3 000 tkr, Kulturcentrum nytt tak om 4 000 tkr 

samt Kulturcentrum renovering 1 595 tkr får slås ihop till ett gemensamt 

investeringsprojekt - Kulturcentrum renovering.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar anslag för exploatering, totalt 

19 135 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar investeringsanslag, totalt  

104 650 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade anslag om 

35 268 tkr flyttas från TFK till KS/MEX enligt förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att investeringsanslag i budget 2020 

Kulturcentrum fuktskadat golv ej konsthall och entré om 3 000 tkr och 

Kulturcentrum nytt tak om 4 000 tkr flyttas från TFK till KS/MEX. 

 

Kommunfullmäktige godkänner att anslagen Kulturcentrum fuktskadat golv 

ej konsthall och entré om 3 000 tkr, Kulturcentrum nytt tak om 4 000 tkr 

samt Kulturcentrum renovering 1 595 tkr får slås ihop till ett gemensamt 

investeringsprojekt - Kulturcentrum renovering 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Samtliga förvaltningschefer 

Enhetschefer kommunledningsförvaltningen  
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§ 99 Dnr 2020-000060 040 

Information om kommunens krediter 2019-12-31 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2019-12-31 till 246 (187) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2018-12-31. 66 (61) % av kommunens 

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

44 (33) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

 

Riksbankens styrränta ligger från 2020-01-08 på 0,00 % (-0,25 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens beslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten, Johan Sjögren  
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§ 100 Dnr 2020-000083 600 

Lärarutbildning i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Ronneby Kunskapskälla har i samverkan med Region Blekinge drivit ett 

projekt med syfte att kartlägga förutsättningarna för att få lärarutbildning 

placerad i Blekinge, vid Kunskapskällan. Bakgrunden är att Region Blekinge 

i Regionplan 2019-2021 fastslår att ”Regionala utvecklingsnämnden ska 

under planperioden 2019-2021 påbörja en utredning i samverkan med länets 

kommuner med syfte att inrätta en lärarutbildning i länet”. Kunskapskällan 

har tidigare haft förskollärarutbildning på plats, då i samverkan med 

Högskolan i Kalmar, och har lång erfarenhet av olika typer av samarbeten 

med lärosäten och yrkeshögskoleanordnare. Kunskapskällan blev därför en 

naturlig samarbetspart för Region Blekinge.  

 

Av de tjugo lärosäten i Sverige som ger lärarutbildning valdes sju ut, utifrån 

ett antal kriterier. Dessa sju lärosätens rektorer fick ett brev med förfrågan 

om dialog om utlokaliserad lärarutbildning. Förfrågan gällde lärarutbildning 

i allmänhet, men det framgick också av brevet att förskollärarutbildning vore 

ett bra första steg, med hänvisning till att det är den lärarutbildning som har 

bäst förutsättningar att locka många sökande. Fyra av de sju tillfrågade 

lärosätena svarade att de hade intresse av en sådan dialog. Med tre lärosäten 

har möten genomförts. Förutsättningar att ha en utbildning på plats i 

Ronneby inför höstterminen 2021 föreligger med ett lärosäte; Linköpings 

universitet.  

 

Linköpings universitet har ett tydligt intresse av att arbeta med utlokaliserad 

utbildning och har ett pågående samarbete med Campus i Småland 

(Hultsfred, Vimmerby, Västervik) gällande förskollärarutbildning. Detta 

diskuterar man nu att utöka till att också omfatta Ronneby och Blekinge, 

vilket skulle innebära att vi fr o m höstterminen 2021 kan ha en grupp om ca 

20-25 förskollärarstudenter på plats i Ronneby. Planen är att antagning sker 

årligen och det finns också en ambition att efter hand utvidga samarbetet till 

att omfatta andra lärarutbildningar. Samarbetet skulle vara av en sådan 

karaktär att inga transaktioner görs mellan parterna. Kunskapskällan har 

initialt kapacitet att inrymma utbildningen inom ramen för ordinarie 

verksamhet. I en förlängning, och om studentgrupperna blir stora, kan det 
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uppstå lokalbrist. I händelse av sådan positiv utveckling får Kunskapskällan 

lyfta frågan om lokaler för politiskt beslut.  

 

Förankring gentemot Blekinges övriga kommuner är gjord på 

tjänstemannanivå genom kommundirektörsgruppen. Alla kommuner står 

därmed bakom att Ronneby kommun och Kunskapskällan tar ansvar för 

utbildningens lokalisering. Förankringsprocess i Regionala samverkansrådet, 

med kommundirektörer och kommunstyrelsernas ordförande, är pågående.  

Delar av all lärarutbildning utgörs av Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 

som är en form av praktik. Förankring är gjord i Blekinges kommuner för att 

säkerställa att det finns en beredskap att ta emot studenter, så att varje 

student så långt som möjligt kan få göra sin VFU i önskad kommun. Det 

innebär också att länets alla kommuner får möjlighet att visa upp sina 

verksamheter för studenterna och därmed underlätta framtida rekrytering.  

 

Ronneby kommun och Kunskapskällan tar ansvar för allt som rör själva 

utbildningens förläggning till Ronneby inklusive alla kontakter med 

Linköpings universitet gällande detta. Region Blekinge tar ett ansvar i frågor 

som rör länsövergripande samordning och kommunikation.  

Bedömning 

Eftersom rekryteringsbehoven är stora inom alla lärarkategorier i Blekinge 

skulle det vara mycket värdefullt med en utbildning på plats i länet. 

Kunskapskällan har tio års erfarenhet av utlokaliserad utbildning, både på 

högskole- och yrkeshögskolenivå, och har även tidigare haft 

förskollärarutbildning. Vi har kontinuerligt arbetat med att få tillbaka sådan 

utbildning, och att vi nu kommit så långt fram i detta arbete, är sannolikt tack 

vare att vi nu gjort gemensam sak med Region Blekinge och också har 

kunnat visa att övriga kommuner i Blekinge står bakom projektet.  

 

I dialog med Ronneby kommuns VFU-samordnare Hanna Simander och 

förvaltningschef Tobias Ekblad görs bedömningen att det inte kommer att 

uppstå problem med placering av studenter inom VFU, ens om en hög andel 

av studenterna skulle önska att göra sin VFU i Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Mot ovanstående bakgrund föreslår vi kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen att uppdra till Roger Fredriksson att för Ronneby 

kommuns räkning teckna avsiktsförklaring, och så småningom avtal, med 

Linköpings universitet gällande lärarutbildning. Detta under förutsättning att 

universitetsstyrelsen, Linköpings universitet, fattar motsvarande beslut.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

1. Kommunstyrelsen ger ordförande för kommunstyrelsen i uppdrag att 

för Ronneby kommuns räkning teckna avsiktsförklaring med 

Linköpings universitet gällande lärarutbildning.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge ordförande för 

kommunstyrelsen i uppdrag att teckna avtal med Linköpings 

universitet gällande lärarutbildning. 

 

Detta beslut gäller under förutsättning att universitetsstyrelsen, Linköpings 

universitet, fattar motsvarande beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige ger ordförande för kommunstyrelsen i uppdrag att 

teckna avtal med Linköpings universitet gällande lärarutbildning. 

 

Detta beslut gäller under förutsättning att universitetsstyrelsen, Linköpings 

universitet, fattar motsvarande beslut. 

________________ 

Exp: 

Kunskapskällan  

Utbildningsförvaltningen 

Linköpings Universitet  

Region Blekinge  
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§ 101 Dnr 2020-000145 730 

Tillämpningsanvisningar Avgifter HSL 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2020-02-26 § 10 

2019-10-31 (§313) gav kommunfullmäktige (KF) vård- och 

omsorgsnämnden uppdrag att ta fram ”Tillämpningsanvisningar för HSL-

insatser” och förelägga kommunfullmäktige dessa för beslut senast i mars 

2020”. 

Under hösten 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att ta 

fram tillämpningsanvisningar för ”avgifter HSL”, se bilaga. 

Avgifter för HSL-insatser/delegerad HSL börjar gälla från 2020-04-01, 

varvid det är viktigt att beslutade tillämpningsanvisningar finns vid detta 

datum. 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta ”Tillämpningsanvisningar HSL 

Avgifter”.       

Bedömning 

2019-10-31 (§313) tog kommunfullmäktige (KF) beslut gällande 

författningssamlingen ”Avgifter inom äldreomsorgen” och vård- och 

omsorgsnämnden (f.d. äldrenämnden) fick följande uppdrag: 

”Tillämpningsanvisningar för HSL-insatser tas fram av äldrenämnden och 

föreläggs kommunfullmäktige för beslut senast i mars 2020”. 

Under hösten 2019 har vård- och omsorgsförvaltningen arbetat med att ta 

fram tillämpningsanvisningar för ”avgifter HSL”, se bilaga. 

Tillämpningsanvisningarna är framarbetade tillsammans med chefer och 

verksamhetsnära personal i Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL-

organisationen). Arbetsgruppen bestod av verksamhetschef Vibeke Jensen 

Clegg, enhetschef Diana Plantin, enhetschef Gunilla Berg, sjuksköterska 

Tuula Malkki, sjuksköterska Ann Arnsteg Danielsson, sjuksköterska Lisa 

Åkesson, arbetsterapeut Sara Flokén samt utvecklingssamordnare Susanna 

Sturesson.  

Tillämpningsanvisningarna ska användas av hälso- och sjukvårdspersonalen 

och är tänkta som ett redskap för att reglera vilka besök som är 

avgiftsbelagda respektive avgiftsbefriade.  
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Avgifter för HSL-insatser/delegerad HSL börjar gälla från 2020-04-01, 

varvid det är viktigt att beslutade tillämpningsanvisningar finns vid detta 

datum. 

Tillämpningsanvisningarna är behandlade och godkända av vård- och 

omsorgsförvaltningens ledningsgrupp.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter”.        

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2020-02-26 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att anta ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter”, men ändringen att i 

bilagan under rubriken ”Följande besök/insatser är avgiftsbefriade”, punkt 

tre, stryks ordet ”etc”. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förtydliga att dokumentet som ska 

hänvisas till är ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter” daterat 2019-12-20. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart 

justerad. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter”, men ändringen att i bilagan under 

rubriken ”Följande besök/insatser är avgiftsbefriade”, punkt tre, stryks ordet 

”etc”. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar ”Tillämpningsanvisningar HSL Avgifter” (till 

detta protokoll bifogad bilaga 5), men ändringen att i bilagan under rubriken 

”Följande besök/insatser är avgiftsbefriade”, punkt tre, stryks ordet ”etc”. 

________________ 

Exp: 

Äldreförvaltningen, Susanna Sturesson 

Äldrenämnden 
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§ 102 Dnr 2019-000739 869 

Avsiktsförklaring, Ronneby Museum 

 

Sammanfattning  

Det har uppmärksammats att det fallit bort en del ur beslutet från 

kommunstyrelsen 2020-02-04 § 44 avseende avsiktsförklaring, Ronneby 

Museum. Det som fallit bort är en beslutssats från kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2020-01-20 § 18.  

  

2020-01-20 § 18 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott följande: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att, efter vissa 

redaktionella textändringar, anta förslag till avsiktsförklaring. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunfullmäktige att ge miljö- 

och byggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med ett förslag på plan för 

platsanalys vad avser placering av ett framtida museum i Ronneby kommun. 

 

2020-02-04 § 44 beslutade kommunstyrelsen att: 

 

anta förslag till avsiktsförklaring med tillägget att målgrupper i dokumentet 

kompletteras med nationella besökare. Avsiktsförklaringen biläggs detta 

protokoll genom bilaga 1. 

Erbjuda teknik-fritid- och kulturnämnden att utse kulturutskottet till en 

kommunal referensgrupp i arbetet att etablera ett Ronneby museum. 

 

Beslutet från kommunstyrelsen 2020-02-04 § 44 grundade sig på ordförande 

Roger Fredrikssons (M) yrkande i vilket han yrkande bifall till 

arbetsutskottets förslag med följande tillägg och ändringar: 

 

Kommunstyrelsen erbjuder teknik-fritid- och kulturnämnden att utse 

kulturutskottet till en kommunal referensgrupp i arbetet att etablera ett 

Ronneby museum.  
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Till målgrupper i dokumentet kompletteras med nationella besökare. 

 

Yrkandet beviljades.  

 

Det som missades att föras till beslutet var att föreslå kommunfullmäktige att 

ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att återkomma med ett förslag på 

plan för platsanalys vad avser placering av ett framtida museum i Ronneby 

kommun.  

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige föreslås besluta att ge miljö- och byggnadsnämnden i 

uppdrag att återkomma med ett förslag på plan för platsanalys vad avser 

placering av ett framtida museum i Ronneby kommun.    

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige ger miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att 

återkomma med ett förslag på plan för platsanalys vad avser placering av ett 

framtida museum i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Helena Revelj 

Kommunstretag, Anders Engblom  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

55(110) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 103 Dnr 2019-000340 530 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten (MP) 
och Peter Bowin (V) angående avgiftsfri kollektivtrafik 
för pensionärer 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten (MP) samt Peter Bowin 

(V) föreslår att Ronneby kommun inför ett seniorkort som gör det avgiftsfritt 

för pensionärer att åka med kollektivtrafiken inom Ronneby kommun under 

lågtrafik mellan kl. 09.00-16.00 på vardagar samt under lördagar, söndagar 

och helgdagar. Skälen som framförs i motionen är bl a att avgiftsfri 

kollektivtrafik för pensionärer skulle gynna såväl klimatet som den enskildes 

välbefinnande, hälsa och möjlighet att ha ett fortsatt aktivt och socialt liv.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige svarade senast 2017 på ett medborgarförslag om gratis 

kollektivtrafik för personer äldre än 65 år. Frågan har även varit uppe i 

tidigare medborgarförslag och det finns en skrivelse från en 

pensionärsorganisation om samma sak. Avgiftsfri kollektivtrafik för äldre är 

med andra ord en återkommande fråga och vid senaste behandlingen i 

kommunfullmäktige 2017 ansågs medborgarförslaget vara besvarat med 

följande: 

Vi vill uppmana och underlätta för fler att åka med kollektivtrafiken, dock 

anser vi att frekvens, dvs att buss och tåg går när folk vill åka, är viktigare än 

fria resor. 

 

I Blekinge ser taxorna likadana ut i hela länet. Det är till och med så att det 

finns ett ännu större samarbete kring taxorna i Sydsverige – Sydtaxan.  

Skulle Ronneby kommun stödja en eller flera grupper får det i första hand 

hanteras så att dessa grupper erhåller resekort som kommunen tillhandahåller 

och finansierar. I Skåne och i Västsverige finns flera kommuner som 

erbjuder seniorkort inom kollektivtrafiken genom avtal mellan kommunen 

och trafikbolaget. Vad som ingår i dessa kort varierar liksom från vilken 

ålder man har möjlighet att få ett sådant kort. Några har en åldersgräns på 65, 

några 70 och några 75 år. I en del kommuner gäller kortet under lågtrafik, i 

andra hela dygnet. I de allra flesta fall gäller kortet också enbart för resor 

inom kommunen. Gemensamt för denna lösning är att kommunerna själva 
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står för kostnaden. Ingen kostnad belastar kollektivtrafikbolaget eller 

motsvarande. Fördelarna är att man sett att de äldre kommer ut mer och blir 

mer socialt aktiva. Kostnaderna för färdtjänst har också sjunkit i några fall. 

Kostnaderna för de enskilda kommunerna är dock höga.  

Enligt Skånetrafiken så är det ca 40 % av de som har rätt till seniorkort (Jojo 

Senior) som använder sig av kortet. De lösningar som finns genom avtal 

mellan Skånetrafiken och flera kommuner i Skåne är dock annorlunda än 

den lösning som Blekingetrafiken erbjuder efter beslut i Regionfullmäktige 

2019-11-06.  

Den lösning som finns att tillgå i Blekinge är följande: Kommunerna kan 

köpa seniorbiljett till app eller till kort för berättigade seniorer. Kommunen 

beslutar från vilken ålder de riktar sitt erbjudande till. Erbjudandet innebär 

fria resor i den allmänna kollektivtrafiken inom kommunen, alla dagar och 

dygnet runt. Priset för en seniorbiljett är detsamma som för 365-

dagarsbiljetten med kommungiltighet (2 zoner). Biljetten rabatteras med 25 

procent och därtill ges ytterligare 25 procent i volymrabatt. Priset för år 2020 

är 3 487 kronor per biljett, vilket motsvarar 291 kronor per månad. 

Blekingetrafiken gör varje månad en avstämning och aktiverade biljetter 

faktureras med en 12-del av årspriset. Fakturering sker endast av aktiverade 

biljetter. 

I Blekinge finns därmed inte alternativet att ha avgiftsfri kollektivtrafik 

under lågtrafik såsom förlaget är i motionen. 

Med utgångspunkt från priset ovan, befolkningsstatistik och ett antagande att 

40 % kommer att använda sig av kortet skulle kostnaden för att införa 

avgiftsfri kollektivtrafik inom Ronneby kommun för de som är 65 år och 

äldre bli knappt 10 179 000 kr år 2020. Skulle åldersgränsen höjas till 70 år 

skulle kostnaden bli knappt 7 627 000 kr och vid en åldersgräns på 75 år 

hamnar kostnaden på knappt 4 893 000 kr. 

Det är naturligtvis en stor osäkerhet i kostnaderna och framför allt är det 

frågan om hur många som skulle använda sig av kortet som är avgörande. 

Med en åldrade befolkning i kommunen kommer kostnaderna troligtvis att 

öka efterföljande år. 

Med tanke på den höga beräknade kostnaden och kommunens ekonomiska 

situation föreslås att motionen avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Peter Bowins (V) 

förslag mot kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställarna  
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§ 104 Dnr 2019-000658 875 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) - skapa ett museum i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson föreslår i motion daterad 2019-11-19 (dnr 2019.658) att 

Ronneby kommun omgående bör ta initiativ till att bygga ett museum i 

Ronneby. 

 

Håkansson tar upp förslaget och refererar till den sedan många år pågående 

diskussionen om att etablera ett stadsmuseum i Ronneby kommun. Frågan 

lyfts också i ljuset av de fynd och forskningsinsatser som presenterats och 

förväntas komma fram i pågående forskningsarbetet kring Vång och 

Gribshunden.  

Håkansson anger att ärendet är särskilt angeläget för att säkerställa att 

fynden från forskning (utgrävningar) i Ronneby kommun också förmedlas i 

Ronneby och inte på annan ort.  

Bedömning 

Kommunstyrelsen delar Håkanssons engagemang och intresse av att etablera 

ett Ronneby museum. 

 

Detta framgår av kommunstyrelsens avsiktsförklaring dnr Ks 2019- 000739,  

daterad 2020-02-06. 

 

För att lyckas förverkliga ett Ronneby museum är det en rad frågor, i olika 

svårighetsgrad, som ska lösas. Exempelvis, alla fornfynd ägs av staten och 

fyndfördelas av Riksantikvarieämbetet. Fynd med ursprung i Blekinge 

fördelas som regel till Blekinge museum (BLM). Detta innebär att en 

förmedling (utställning) av fynd som ska visas i ett Ronneby museum 

förutsätter ett avtal om vidarelån från BLM.  

 

Arbete pågår för att teckna ett letter of intent eller avtal i dessa frågor mellan 

Ronneby kommun och BLM.  
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Förutom att säkerställa tillgängligheten till föremål är bedömningen att 

ytterligare en avgörande faktor för etableringen av ett Ronneby museum är 

att finna en eller flera externa medfinansiärer. 

 

Arbete pågår, inom ramen för kommunens satsningar i Kallvattenkuren, att 

bereda ett underlag för etablering av ett Ronneby museum.  

Kommunens avsiktsförklaring är vägledande i det fortsatta arbetet. 

Avsiktsförklaringen stämmer väl överens med Håkanssons förslag till 

kommunala initiativ.  

 

Med detta anses motionen vara besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 105 Dnr 2019-000605 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ta bort gratis kaffe 
för redan välbeställda 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag med följande lydelse har inkommit och anmäldes vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 2019-10-31: 

”Att i svåra besparingstider, där verksamheter för de svagaste i samhället får 

stryka på foten, är det inte acceptabelt att de styrande höginkomsttagarna 

skor sig med gratis kaffe. 

Jag föreslår därför att detta slopas med omedelbar verkan.”  

Bedömning 

Medborgarförslaget har tolkats att det avser de förtroendevalda, politikerna, i 

kommunen. 

Det är upp till varje enskild nämnd att fatta beslut om kaffet vid 

sammanträdena ska vara gratis för ledamöterna. Under hösten, och i flera fall 

innan medborgarförslaget lämnades in, beslutade utbildningsnämnden, 

socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, teknik-, fritid- och 

kulturnämnden samt kommunstyrelsen att slopa gratis kaffe och de 

förtroendevalda där får, om de vill ha kaffe, betala för det själva. 

 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning förslås medborgarförslaget vara 

besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 106 Dnr 2019-000056 109 

Besvarande av medborgarförslag - Önskan om en 
större inomhushall för skateboardåkning 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid och kulturnämnden 2020-01-21 § 9 

Ett medborgarförslag angående önskan om en större inomhushall för 

skateboardåkare är inskickad av Robin Börrefors, ordförande i 

Ronneby/Kallinge skateboardförening. Föreningen hyr idag in sig i 

kommunens inomhusanläggning på Bruket och har att avtal för nyttjandet. 

Utvecklingen är mycket positiv och föreningen har även idéer om att 

utveckla utomhusverksamhet. Det finns ytterligare ett förslag om utveckling 

av en utomhusanläggning i Kallinge. Verksamhetschef för fritid har haft ett 

par dialogmöten med föreningen och klargjort förutsättningarna för 

kommunen att kunna bistå med stöd i föreningens utveckling.  

Bedömning 

Om en större lokal ska kunna tillhandahållas förutsätter detta att en sådan 

lokal finns tillgänglig. Kommunens lokalbestånd hanteras av 

lokalförsörjningsenheten, ABRI samt Ronnebyhus. Efter sondering kan vi 

konstatera att någon lokal i dagsläget inte finns tillgänglig.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget med huvudskälet att 

kommunen inte ser någon möjlighet att tillhandahålla en större lokal för 

skateboardverksamhet i nuläget.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-01-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

avslå medborgarförslaget med huvudskälet att kommunen inte ser någon 

möjlighet att tillhandahålla en större lokal för skateboardverksamhet i 

nuläget. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med huvudskälet att kommunen inte ser någon möjlighet att tillhandahålla en 

större lokal för skateboardverksamhet i nuläget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget med huvudskälet att 

kommunen inte ser någon möjlighet att tillhandahålla en större lokal för 

skateboardverksamhet i nuläget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 107 Dnr 2019-000116 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Hastighetssänkning, vägbulor eller trafikljus på 
Kallebergavägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-01-21 § 10 

Följande medborgarförslag lämnas om hastighetssänkning, vägbulor eller 

trafikljus på Kallebergavägen. Sänk hastigheten, bygg vägbulor eller sätt 

trafikljus vid övergångsställena på Kallebergavägen. Är många barn/ vuxna 

som passerar/korsar vägen till och från skola/jobb och förskolan och bilarna 

håller så hög hastighet och stannar inte ens när man står med barnen vid 

övergångsställena. Något måste göras innan en olycka händer.  

Bedömning 

Kallebergavägen 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. 

Vägsträckan mellan korsning Kockumsvägen/Ronnebyvägen och 

Hangarvägen/Lönnamovägen finns det totalt nio stycken övergångsställen på 

Kallebergavägen med god sikt, se bilaga ”Karta Kallebergavägen”.  

Vid korsningen Kockumsvägen/Ronnebyvägen/Kallebergavägen finns det 

ett övergångsställe med mittrefug, vilket leder till lägre hastighet.  

 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört trafikmätningar på två olika 

punkter längs Kallebergavägen för att dokumentera trafikflöden och 

hastighet.  

Trafikbelastningen var 2351fordon/dygn med medelhastighet 48 km/h vid 

mätpunkt Kallebergavägen 19. 85 % har kört långsammare än 55 km/h.  

Vid mätpunkt Kallebergavägen 44-46 var trafikbelastningen 1389 

fordon/dygn med medelhastighet 44 km/h. 85 % har kört långsammare än 51 

km/h.  

Aktuella trafikmätningar visar att hastigheten ligger något över den önskade, 

men i jämförelse med liknande vägsträckningar inte är alarmerade. 

Dessutom har trafiksäkerhetsåtgärder redan utförts längs vägen då separerad 

gång- och cykelväg för oskyddade trafikanter byggts.  
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Det har även gjorts en manuell trafikräkning (oskyddade trafikanter) utförd 

under högtrafik (mellan kl. 07.30 – 08.30, en vardag) vid övergångsställena. 

Det var inte många passager på övergångsställena. Det övergångsställe som 

hade flest passager var belägget söder om Åvägen, 8 passager varav tre var 

barn. De övriga övergångsställen hade 5 passager eller färre. Fordonen 

stannade för att släppa över de gående/cyklisterna. 

 

Förekomsten av permanenta sträckor med 30 km/tim på en huvudgata ska 

vara förbehållna kortare sträckor utanför t ex skolor eller i tydliga 

centrummiljöer, där förekomsten av flertal gående har starka behov av att 

kontinuerligt korsa vägen. Den manuella trafikmätningen påvisar inte höga 

siffror när det gäller antal passager på övergångsställen.   

 

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inträffat en olycka på den aktuella sträckan under 

de senaste 5 åren. Olyckan har inträffat på gång- och cykelbanan p.g.a. hala 

löv. 

 

Längs vissa gator inom kommunen finns det alltför många övergångsställen. 

Givetvis ökar antalet övergångsställen tillgängligheten för oskyddade 

trafikanter och då främst äldre och funktionshindrade, men i många fall kan 

övergångsställen ifrågasättas. Varje övergångsställe är en potentiell risk, och 

de som inte bedöms nödvändiga skall bort. Denna översyn sker fortlöpande 

och framför allt i samband med underhållsbeläggning bör antalet relevanta 

övergångsställen studeras. Vid nästa underhållsbeläggning på 

Kallebergavägen kommer de övergångställe som inte bedöms nödvändiga tas 

bort.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige avslå förslaget om 

hastighetssänkning, vägbulor eller trafikljus på Kallebergavägen med 

motiveringen att det inte är många passager vid övergångsställena att det 

finns behov av hastighetssänkning, vägbulor eller trafikljus då sikten är god 

och det inte är alarmerade höga hastigheter.  
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-01-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att 

avslå förslaget om hastighetssänkning, vägbulor eller trafikljus på 

Kallebergavägen med motiveringen att det inte är många passager vid 

övergångsställena att det finns behov av hastighetssänkning, vägbulor eller 

trafikljus då sikten är god och det inte är alarmerade höga hastigheter. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå förslaget om 

hastighetssänkning, vägbulor eller trafikljus på Kallebergavägen med 

motiveringen att det inte är många passager vid övergångsställena att det 

finns behov av hastighetssänkning, vägbulor eller trafikljus då sikten är god 

och det inte är alarmerade höga hastigheter. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår förslaget om hastighetssänkning, vägbulor eller 

trafikljus på Kallebergavägen med motiveringen att det inte är många 

passager vid övergångsställena att det finns behov av hastighetssänkning, 

vägbulor eller trafikljus då sikten är god och det inte är alarmerade höga 

hastigheter. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 108 Dnr 2018-000144 109 

Besvarande av medborgarförslag om att anlägga en ny 
promenadstig mellan Bräkne-Hoby och Salsjön 

 

Sammanfattning  

Pär Lindqvist har inkommit med ett medborgarförslag att anlägga en 

promenadstig enligt karta (se bilaga). Förslaget handlar om att skapa en 

tryggare och kortare väg mellan Mörhult och Hakarp till Bräkne Hoby. Den 

föreslagna stigen föreslås anläggas på betesmark som tillhör 

Naturbruksgymnasiet.  

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss hos utbildningsnämnden och teknik-fritid- och 

kulturnämnden.  

Teknik- fritid- och kulturnämnden lämnar följande yttrande: 

”Ett medborgarförslag om att anlägga en promenadstig för att skapa en 

tryggare och kortare väg mellan Mörtjuk och Hakarp till Bräkne-Hoby har 

inkommit på remiss till TFK. Samma förslag har behandlats tidigare och då 

byggdes det enligt UTB en GC-väg inom detta område för att skapa en säker 

väg. 

 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningens bedömning är att det finns 

tillräckligt med säkra gång och cykelvägar inom området och att området 

utgör en viktig del för Blekinge naturbruksgymnasiums verksamhet.” 

 

Teknikfritid- och kulturnämnden föreslår 2020-01-21 § 8 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att anlägga en ny 

promenadstig mellan Bräkne-Hoby och Salsjön. 

 

Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:  

”Rektor Boel Forslund, Blekinge Naturbruksgymnasium, anför i sin 

tjänsteskrivelse följande; 

Ett medborgarförslag om att anlägga en promenadstig för att skapa en 

tryggare och kortare väg mellan Mörtjuk och Hakarp till Bräkne Hoby har 

kommit oss tillhanda. 
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I stort sett samma ärende har vi yttrat oss om för cirka l0 år sedan till 

Tekniska nämnden. Efter det byggdes den nuvarande gång och cykelvägen 

för att skapa en säker väg. 

 

Då vi på Blekinge Naturbruksgymnasium har mjölkrobotar till våra kor är 

det nödvändigt att de kan gå fritt fram och tillbaka till ladugården. Anläggs 

en promenadstig på anvisad plats, finns risk att korna inte kan gå fritt om 

grindar används felaktigt. Det finns också en risk att någon släpper ut korna. 

 

Samtlig åkermark/betesmark i skolans närhet måste dessutom användas till 

foder och bete för korna. Sträckan är cirka 500 meter och det kommer att 

innebära att ungefär 2000kvm högproduktiv åkermark skulle försvinna. 

Konsekvensen av detta är att en minskning av mjölkkobeståndet måste ske, 

vilket går emot den satsning vi gör med anledning av installering av 

mjölkrobotar. 

 

Då kor är nyfikna finns en möjlighet att de kommer att närma sig de som går 

på promenadstigen, vilket kan medföra en fara för både människor och kor. 

Det finns redan en gång och cykelväg från Hakarpsvägen till Bräkne-Hoby 

med upphöjd kant mot körbanan. 

 

Vi anser inte att det går att anlägga en promenadsög över markerna som 

tillhör Blekinge Naturbruksgymnasium.” 

 

Utbildningsnämnden föreslår 2019-06-24 § 88 kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget enligt de synpunkter som framförts från Blekinge 

Naturbruksgymnasium.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

70(110) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2019-000489 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på skola för 
årskurs 4-9 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag om att använda den före detta lokal som BTH nyttjade och 

nu Miljöteknik och enkla elbolaget använder till ny skola för 4-9. 

Anledningen till denna lokal är att det skulle underlätta för eleverna samt att 

Alfa Laval skulle kunna köpa fastigheten Svarven 1.  

Bedömning 

Ett medborgarförslag om att använda den före detta lokal som BTH nyttjade 

och nu Miljöteknik och enkla elbolaget använder till ny skola för 4-9. 

Miljöteknik skulle kunna flytta till Sörby och därmed komma närmare 

mycket av sin verksamhet.  Anledningen till denna lokal där Miljöteknik nu 

huserar är att det skulle underlätta för eleverna samt att Alfa Laval skulle 

kunna köpa fastigheten Svarven 1. 

Kommunfullmäktige tog hösten 2017 beslut om projektet Framtidens skolor 

och antog en tidsplan (som reviderats). Projektet framtidens skolor 

inkluderar två nya 4-9 skolor, Parkdala och Snäckeback. Detaljplan för 

fastigheten har vunnit laga kraft. Parkdala byggs om i den gamla 

verkstadslokalen på fastigheten Svarven 1. Alfa Laval har tidigare varit 

erbjudna att köpa fastigheten men tackat nej. Upphandlingen om 

ombyggnation ligger ute för anbud nu.  

Projektet har således kommit så långt i planeringen och 

projektorganisationen är uppbyggd kring dessa två planerade skolorna. 

Något nytt beslut om annan placering av de två 4-9 skolorna är inte aktuellt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat med 

ovanstående text.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat med ovanstående text. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 
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kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med ovanstående text. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 110 Dnr 2019-000545 109 

Besvarande av medborgarförslag  - Utveckling av hur 
gemensamma grönytor används 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 

Sammanfattning  

 Hur vi använder gemensamma grönytor: 

Större variation behövs för bin, fjärilar, och andra polloniatörer. Spana in 

naturskyddsföreningen hemsida och annan info om biologisk mångfald och 

låt parkförvaltningen komma med idéer om hur delar av grönområdet kan 

omvandlas från gräsmattor till ängar. Blir finare mångfald, färre 

arbetstimmar och färre klippningar och mindre bensinåtgång.  

Anlägg ätbara trädgårdar. Som är till för alla, kanske kan även 

trädgårdsintresserade medborgare vara med och bidra till odlingarna. 

Börja använd Bokashi i kommunens egna arbete med att ta om hand 

hushållsavfall. www.bokashi.se, det kan sedan användas som jordförbättrare 

i ovanstående ordlingar.  

Bedömning 

Detta är något Teknik- fritid- och kultur arbetar med fortlöpande. Kontakter 

är redan etablerade med bla Länsstyrelsen-Naturum – Jordbruksverket – 

Skogsvårdsstyrelsen med flera.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden anser förslaget besvarat enligt ovan.  

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att besvara 

medborgarförslag om ”Utveckling av hur gemensamma grönytor används” 

med att det är något teknik- fritid- och kulturnämnden arbetar med 

fortlöpande. Kontakter är redan etablerade med bland annat Länsstyrelsen, 

Naturum, Jordbruksverket, Skogsvårdsstyrelsen med flera. 
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara 

medborgarförslag om ”Utveckling av hur gemensamma grönytor används” 

med att det är något teknik- fritid- och kulturnämnden arbetar med 

fortlöpande. Kontakter är redan etablerade med bland annat Länsstyrelsen, 

Naturum, Jordbruksverket, Skogsvårdsstyrelsen med flera. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslag om ”Utveckling av hur 

gemensamma grönytor används” med att det är något teknik- fritid- och 

kulturnämnden arbetar med fortlöpande. Kontakter är redan etablerade med 

bland annat Länsstyrelsen, Naturum, Jordbruksverket, Skogsvårdsstyrelsen 

med flera. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 111 Dnr 2019-000463 109 

Besvarande av medborgarförslag  - att det planteras 
alléer längs med Karlshamnsvägen från avfarterna från 
E22:an och fram till rondellen vid Minta 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid-och kulturnämnden 2019-12-12 § 184 

Förslaget är att det planteras aller, med till det, lämpliga träd längs med 

Karlshamnsvägen från avarterna från E22:an och fram till rondellen vid 

Minta och Jem&Fix (där det redan finns träd sedan tidigare). Infarten ger 

idag ett bedrövligt trist första intryck för dem som besöker Ronneby första 

gången. En välkomnande alle där skulle markera Ronnebys position som en 

parkstad och samtidigt göra infarten och staden vackrare och Ronnebyborna 

glada.  

Bedömning 

Denna vägsträcka har hastigheterna 50,70 och 90 km/h och bedöms därför 

inte varit lämplig att ha aller på ur trafiksäkerhetssynpunkt bla vad gäller sikt 

eller påkörning. Första delsträckan är dessutom Trafikverket väghållare och 

där råder inte kommunen över vägen.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

hänvisning till bedömningen besluta att avslå medborgarförslag om att 

plantera alléer längs med Karlshamnsvägen från avfarterna från väg E22 och 

fram till Rondellen vid Mynta. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till 

bedömningen avslå medborgarförslag om att plantera alléer längs med 

Karlshamnsvägen från avfarterna från väg E22 och fram till Rondellen vid 

Mynta. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget hänvisning till 

bedömningen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 112 Dnr 2019-000586 109 

Besvarande av medborgarförslag  - Bygg en 
utomhushinderbana/gym i 
Brunnsparken/Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid-och kulturnämnden 2019-12-12- § 185 

Ta hjälp av /förslag ifrån STACelitränare Anna och Jocke Dettner, löparguru 

Thomas Dahlgren, gymägare Jonny Cederholm,  ThtTränare Fredrik 

Hedlund och bygg en utomhushinderbana/gym i 

Brunnsparken/Brunnsskogen! Jämte hinderbanan byggs med fördel en inte 

röra mark bana för mindre barn. Titta på ex Skånes djurpark eller Tosselilla. 

Alla hade fått nytta. De centrala skolorna är ju redan i parken på lektioner, 

likaså de lokala idrottsföreningar. Fram för mer friskvård i härlig luft och 

miljö.  

Bedömning 

Förslaget kommer att beaktas när Ronneby kommun tar fram en aktiv 

projektplan för att utföra ”Brunnsparkens framtida utveckling”. Huruvida en 

utomhusbana/gym kommer att finnas med i investeringsplanen är inte 

fastställt.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till att bygga en 

utomhusbana/gym i Brunnsparken om erforderliga beslut fattas inom ramen 

för ovan nämnda projekt.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att besvara medborgarförslaget med att man ställer sig positiva till att bygga 

en utomhushinderbana/gym i Brunnsparken/Brunnsskogen om erforderliga 

beslut fattas inom ram för projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling”. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara 

medborgarförslaget med att man ställer sig positiva till att bygga en 

utomhushinderbana/gym i Brunnsparken/Brunnsskogen om erforderliga 

beslut fattas inom ram för projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling”. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att man ställer sig 

positiva till att bygga en utomhushinderbana/gym i 

Brunnsparken/Brunnsskogen om erforderliga beslut fattas inom ram för 

projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling”. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 113 Dnr 2019-000597 109 

Besvarande av medborgarförslag  - Anlägg en OCR-
hinderbana i anslutning till elljusspåret i Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 186 

Anlägga en OCR – Hinderbana i anslutning till elljusspåret i Brunnsskogen. 

Man skulle kunna göra en exakt kopia på det Karlshamns kommun har gjort 

i Lingonbacken ca: l0 hinder av märket Rampage. Jag har foto på samtliga 

hinder som jag kan bifoga dem eller om ni vill så kan jag maila det vid ett 

senare tillfälle.  

Bedömning 

Förslaget kommer att beaktas när Ronneby kommun tar fram en aktiv 

projektplan för att utföra ”Brunnsparkens framtida utveckling”. Huruvida en 

OCR-bana kommer att finnas med i investeringsplanen är inte fastställt.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till att bygga en 

Obstacle Course Racing-hinderbana i Brunnsparken om erforderliga beslut 

fattas inom ramen för ovan nämnda projekt.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

besvara medborgarförslaget med att man ställer sig positiva till att anlägga 

en Obstacle Course Racing-hinderbana i anslutning till elljusspåret i 

Brunnsskogen om erforderliga beslut fattas inom ram för projektet 

”Brunnsparkens framtida utveckling”. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara 

medborgarförslaget med att man ställer sig positiva till att anlägga en 

Obstacle Course Racing-hinderbana i anslutning till elljusspåret i 

Brunnsskogen om erforderliga beslut fattas inom ram för projektet 

”Brunnsparkens framtida utveckling”. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige besvarar medborgarförslaget med att man ställer sig 

positiva till att anlägga en Obstacle Course Racing-hinderbana i anslutning 

till elljusspåret i Brunnsskogen om erforderliga beslut fattas inom ram för 

projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling”. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 114 Dnr 2019-000571 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förbättring av 
utfarten från Maxis parkering 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 189 

Bor på Kungsgatan i Ronneby och använder gamla Karlshamnsvägen som 

oftast till och från bostaden. Upplever det ganska vanligt att trafiken ut från 

Maxis parkering har både dålig uppsikt när de kör ut på Gamla 

Karlshamnsvägen, men också att de som ska svänga ut vänster genar 

generöst över utfarten. Detta ger förarna ibland dålig sikt åt båda hållen och 

den som färdas på gamla Karlshamnsvägen upptäcks sent. Vet inte vad 

olycksstatistiken säger, men har själv fått bromsa ett flertal gånger då förare 

gasar upp för backen och håller sen farten (med dålig uppsikt) ut på vägen. 

Antar att Maxis markägare har del i det hela, men vänder mig till er på 

kommunen för hjälp. Att införa stopplikt ut från parkeringsområdet är 

kanske ett alternativ, men personligen tror jag på en refug, Refugen hade 

tvingat förarna att inte gena över utfarten och där med förhoppningsvis gett 

de möjlighet att uppfatta sin väjningsplikt tidigare.  

Bedömning 

Svårlöst situation eftersom både Maxi och Burger King har sina 

varutransporter via denna infart med ofta 24 – meters lastbilar. Att begränsa 

utfarten/infarten med refug eller andra åtgärder bedöms därför inte 

genomförbart.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår att förslaget avslås.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

hänvisning till bedömningen besluta avslå medborgarförslaget om 

förbättring av utfarten från Maxis parkering. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om förbättring av utfarten från Maxis parkering. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medmedborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 115 Dnr 2019-000390 109 

Besvarande av medborgarförslag - om 
lekplats/samlingsplats på Runhöjden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 190 

I februari 2018 revs lekplatsen på Runvägen mellan nummer 11 och 23. Den 

hade då funnits i över 50 år som en central samlingspunkt för alla boende på 

Runhöjden. Lekplatsen användes i huvudsak för bus och lek men platsen 

fyllde även andra syften då man träffades där på fikastunder och under 

firande av storhelger och andra festligheter såsom midsommar, kräftskiva 

och gatufest.  

I dagsläget bor det 10 familjer med 22 barn på Runhöjden men området 

genomgår ett succesivt generationsskifte där allt fler småbarnsfamiljer flyttar 

in och flera hus är till salu.  

Jag och min fru har två barn på 2 respektive 4 är och vi väntar ett tredje i 

skrivande stund. Trappan som förbinder Runhöjden med Lugnet är ej 

utformad så man kan gå i den smidigt med barnvagn, vilket våra eskapader 

alltid kräver. Jag nämner den för att vår närmsta lekplats ligger just på 

Lugnet men det blir ej naturligt eftersom vi alltid måste gå "omväg" via 

Vierydsvägen. Den näst närmaste lekplatsen ligger på Volontärbacken och 

efter det kommer lekplatsen i Snäckebacken som är nästan 2 km bort. Det 

känns inte rimligt att våra barn ska behöva färdas så långt och längsmed en 

så pass trafikerad väg som Vierydsvägen för att få gunga eller gräva i en 

sandlåda. 

Förskolan Kotten har även dem uttryckt sin saknad utav lekplatsen då de 

några gånger i veckan promenerade upp och nyttjade den med sina 

förskolebarn. 

Efter rivningen så fick lekplats-området i princip förfalla. Sand och stora 

gropar i marken lämnades kvar och grönskan fick växa obehindrat. Efter 

påtryckningar från några personer i Runhöjdens Byalag och ett par 

tidningsartiklar så fick vi lite respons och marken jämnades ut, gräset 

klipptes och i det så kallade grönområdet ställdes två picknicbord ut. Detta 

ser vi mycket tacksamt på men det fyller ej vårt behov som lekplats för 

barnen. Förslaget är att det återupprättas en lekplats med till exempel några 

gungor, en sandlåda och något slags klätterställning g där barnen kan 

aktivera sig och även fast installerade bänkar för vila. Med huvudsaklig 
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grund i det ökade behovet från fler barn på området och langa distanser till 

närmsta lekplats. 

Jag har delat ut detta förslag till allaboende på Runhöjden och de står bakom 

den unisont.  

Bedömning 

Enligt kommuners lekplatsutredning 2014-2015 bedömdes att denna lekplats 

skulle avvecklas utifrån rådande omständigheter. Sedan dess har demografin 

förändrats radikalt och TFK bedömer förslaget relevant efter hur demografin 

utvecklats i området. Således bifaller TFK förslagsställaren önskemål om 

erforderliga beslut och resurser beslutas för att återuppbygga en lekplats. 

Kostnadsberäkning enligt förslaget är ca 400 tkr.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att bifalla medborgarförslaget och därmed uppta Runhöjdens lekplats i vårt 

lekplatsregister samt tilldela medel för investeringen, kostnadsberäknat till 

ca 400 tkr samt driftskostnad, beräknad kostnad ca 17 tkr per år.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att bifalla medborgarförslaget och därmed uppta Runhöjdens lekplats i vårt 

lekplatsregister samt tilldela medel för investeringen, kostnadsberäknat till 

ca 400 tkr samt driftskostnad, beräknad kostnad ca 17 tkr per år. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget med att Runhöjdens lekplats förs upp i teknik-fritid- och 

kulturnämndens lekplatsregister. Några medel tilldelas inte utan det är upp 

till nämnden att själva besluta om prioritetsordning.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget med att Runhöjdens 

lekplats förs upp i teknik-fritid- och kulturnämndens lekplatsregister. Några 

medel tilldelas inte utan det är upp till nämnden att själva besluta om 

prioritetsordning.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 116 Dnr 2019-000271 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg en enkel 
rondell i Kallinge, korsningen Häggatorpsvägen- 
Flisevägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 191 

Bygga en enkel rondell i Kallinge - korsningen (Häggatorpsvägen, 

Flisevägen). Fler gångtrafikanter har blivit påkörda av bilar, (min mor 2018). 

Sikten är dålig, farten är hög på sträckan från Ronneby mot Kallingeskolan 

(Västervägen), övergångsställena är dåligt markerade. Nu är det "stoppskylt" 

och vid start så ser man knappt om det kommer en bil, dessutom fler kör 

alldeles för fort pga. en rak och bred väg framför sig , trafikflöde skulle bara 

bli bättre och smidigare med enklare rondell som är synlig. Eventuellt 

farthinder. Det finns gott om plats i den korsningen och blir smidigare och 

säkrare både för bilister som fotgängare. Egentligen handlar det om att rika 

upp en cirkel med någon upphöjning i mitten av en korsning. Ser det som 

liten kostnad och mycket nytta som kommer att rädda liv och minska oro.  

Bedömning 

Teknik- fritid- och kulturnämnden har tidigare utrett denna korsning och 

trafikmätningar har gjorts. Därefter har vissa åtgärder gjorts, bland annat 

stopplikt och hastighetssänkning. Gång och cykelvägarna i korsningen har 

också setts över och vissa ändringar har gjorts. Dock kan vi konstatera en 

viss problematik med fortkörning som kvarstår. Korsning kommer att finnas 

med för eventuella fler åtgärder men är inget som prioriteras idag.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige ett avslag på 

medborgarförslaget som därmed anses besvarat.  
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

hänvisning till bedömningen besluta avslå medborgarförslaget om att bygga 

en enkel rondell i Kallinge, korsningen Häggatoropsvägen- Flisevägen som 

därmed anses besvarat.’ 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

om att bygga en enkel rondell i Kallinge, korsningen Häggatoropsvägen- 

Flisevägen. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget om att bygga en enkel 

rondell i Kallinge, korsningen Häggatoropsvägen- Flisevägen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 117 Dnr 2019-000196 109 

Besvarande av medborgarförslag - en belyst och 
asfalterad gång/cykelväg mellan Halssjövägen och 
Hemmansvägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 192 

Medborgarförslaget föreslår en belyst gc-väg tvärs över fastigheten 

Kalleberga 1:3 mellan Halsjövägen och Hemmansvägen. Här finns en 

genväg genom villakvarteret som är upptrampad av boende.  

Bedömning 

Fastigheten Kalleberga 1:3 köptes nyligen av Ronneby kommun för framtida 

strategisk planering och bör därför inte delas av en cykelväg i detta läge. 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har samrått med mark och 

exploateringsenheten i denna fråga och är överens om att medborgarförslaget 

ska beaktas då planering av området sker.  

Förslag till beslut 

Gatuenheten föreslår att teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att i dagsläget avvakta 

framtida exploatering av fastigheten och då beakta medborgarförslaget.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att med 

hänvisning till bedömningen besluta avslå medborgarförslaget om att bygga 

en belyst och asfalterad gång/cykelväg mellan Halssjövägen och 

Hemmansvägen. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till 

bedömningen avslå medborgarförslaget om att bygga en belyst och 

asfalterad gång/cykelväg mellan Halssjövägen och Hemmansvägen. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till bedömningen avslå 

medborgarförslaget om att bygga en belyst och asfalterad gång/cykelväg 

mellan Halssjövägen och Hemmansvägen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 118 Dnr 2019-000198 109 

Besvarande av medborgarförslag - utveckla Ronneby 
att bli södra Sveriges sportstad 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att utveckla Ronneby till 

att bli södra Sveriges sportstad. Detta genom att bygga en stor sportarena där 

det finns följande: en isbana, inomhushall för fotboll, innebandy eller 

handboll, klättervägg, fitnesscentrum, bowlingbana, lekland samt 

äventyrsbad. Förslag på placering är Viggenområdet. 

 

Medborgarförslaget bifogas.  

 

Medborgarförslaget har remitterats till Teknik-fritid- och kulturnämnden och 

Näringslivskontoret.   

 

I Näringslivskontorets yttrande framkommer det att flertalet av 

aktivitetsmöjligheterna som förslagsställaren föreslår redan finns idag på 

befintliga anläggningar i Ronneby kommun. Gällande den föreslagna 

placeringen finns det just nu inga ytor som är disponibla på Viggenområdet. 

Dessutom ligger det aktuella området inom Försvarsmaktens 

inflygningsområde vilket innebär restriktioner vad avser typ av verksamhet. 

Näringslivskontoret ser generellt positivt på en utveckling av Ronneby som 

sportstad. 

 

Teknik-fritid- och kulturnämnden lyfter att det i dagsläget inte är aktuellt att 

skapa en så omfattande anläggning för flera olika idrotter i Ronneby. 

Huvudskälet är de projekt som redan pågår. En ny sporthall ska byggas i 

Ronneby i anslutning till nybyggnation av skola, ett politiskt förslag 

föreligger gällande att undersöka förutsättningarna för att bygga en ny 

sporthall i Listerby. Renovering av Brunnsvallen är klar efter en brand, stora 

satsningar sker på om- och nybyggnation i Soft Center Arena (ishall) och 

renoveringar av kommunens simhallar är på gång. Det ekonomiska läget 

medger heller inte en satsning i förslagsställarens storleksordning.  
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Bedömning 

Utifrån remissinstansernas yttranden bedöms förslagsställarens förslag inte 

genomförbart med hänvisning till befintliga aktivitetsmöjligheter och 

pågående projekt i kommunen, placeringen samt det ekonomiska läget. 

Medborgarförslaget bedöms därmed besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 119 Dnr 2019-000286 109 

Besvarande av medborgarförslag - Informationstavla 
vid "stenmonumentet Å-krök" i Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-12-12 § 182 

Informationstavla vid "sten monumentet A-krök" i Brunnsparken. I 

Brunnsparken är alla byggnader försedda med informationstavlor, vilket är 

väldigt trevligt och informativt. Men vid Åkrök, mitt emot tennisbanorna 

finns 

ingen. Detta är ju ett jätteintressant konstverk som avbildar Ronnebys läge 

och även Ronnebys långa och intressanta historia i form av alla årtal som 

står på tavlan. Vore på sin plats med en fin liten informationsskylt där.  

Bedömning 

Gatu/Park enheten ställer sig positiva till medborgarförslaget och tar med 

förslaget i projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling”.  

Förslag till beslut 

Gata och Park föreslår teknik- fritid- och kulturnämnden att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat enligt ovan.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-12-12 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att förslaget 

”Informationstavla vid stenmonumentet Å-krök i Brunnsparken” ska ingå 

som underlag till projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling” och anser 

därmed medborgarförslaget besvarat. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förslaget 

”Informationstavla vid stenmonumentet Å-krök i Brunnsparken” ska ingå 

som underlag till projektet ”Brunnsparkens framtida utveckling” och anser 

därmed medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ”Informationstavla vid stenmonumentet Å-

krök i Brunnsparken” ska ingå som underlag till projektet ”Brunnsparkens 

framtida utveckling” och anser därmed medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 120 Dnr 2019-000592 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg en cykelbana 
till Järnavik i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inlämnat angående att det byggs en cykelbana 

mellan Gamla Riksvägen och ut till hamnen i Järnavik.   

Medborgarens motivering är att trafiken har ökat kraftigt eftersom det finns 

flera attraktiva besöksmål, Tjärö, Pensionat Järnavik, campingen/badplatsen. 

Vägen är livsfarlig när bilar-husbilar-cyklister trängs på den smala vägen. 

Särskilt första delen mellan Gamla Riksvägen fram till Saxemarakrysset.  

En stark faktor som talar för en cykelbana är Blekingetrampen när tusentals 

cyklister färdas på vägarna. Ett stort evenemang som ger bra reklam för 

Blekinge. 

Man vill att människor ska röra på sig. Många skulle välja cykeln men 

vägrar eftersom det är obehagligt när bilarna svischar förbi med millimeters 

marginal. 

Miljön: en vinst om fler väljer cykeln i stället för bilen. 

Järnaviksområdet är ett av våra vackraste besöksmål i kommunen som lockar 

allt fler och bör därmed vara värt att satsa på.  

Bedömning 

Dessa vägar mellan Bräkne-Hoby och Järnavik har ett statligt 

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

få göra något längst dessa vägar krävs Trafikverkets godkännande.   

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

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

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

prioriteringar görs kommunalt och regionalt.  

Gång- och cykelbana är upptagen i Kommunens översiktsplan som en 

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

området.  

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

cykelstrategin för Blekinge, där kommuner Region och Trafikverket varit 

delaktiga, men andra leder prioriterades vid detta arbete vilket innebar att 

denna sträckning inte blev inkluderad. Då sträckningen var med i 
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diskussionerna är det inte omöjligt att den kommer med vid förnyelser av 

strategin.   

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

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

så kommer man uppta bristande länkar där denna förbindelse kan kommas 

att tas upp.  

Prioriteringar för Kommunen, Regionen och Trafikverket ligger ofta på 

sträckor där man kan se mycket pendlingstrafik samtidigt som turistnäringen 

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

”Kustnära turismcykelled genom Blekinge” finns hos Region Blekinge där 

en länk mellan Bräkne-Hoby och Järnavik har diskuteras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 121 Dnr 2020-000062 109 

Besvarande av medborgarförslag - se över 
trafiksituationen på väg 27 vid Dammarna 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren vill att kommunen 

ser över trafiksituationen på väg 27, vid Dammarna (Gamla Riksvägen). 

Förslagsställaren skriver bl a : ”Att ha 100 km/tim vid en korsning där man 

inte har en avfart när man kommer norr över och ska in på Gamla Riksvägen 

är förenat med livsfara. Likaså är det svårt att kasta sig ut på 27:an från 

Gamla Riksvägen om man ska norr över. Det är svårt att beräkna bilarnas 

hastighet som kommer norrifrån. När man kommer norröver och ska svänga 

höger så är det många bilister tränger sig förbi när man saktar ner för att 

svänga, dom kör över sträckmarkeringen på vägen och är farligt nära 

mitträcket och framförvarande bil.”  

Bedömning 

Liknande medborgarförslag har inkommit och besvarats tidigare. Väg 27 är 

inte en kommunal väg utan Trafikverkets som därmed äger frågan om 

trafiksituationen förutom hastigheten där det är länsstyrelsen som fattar 

beslut. Därför är det Trafikverket och länsstyrelsen som förslagsställaren bör 

vända sig till. Trafikverket har dock i samband med tidigare skrivelser och 

medborgarförslag uttalat att det inte finns några brister i vägutformningen 

och det finns inga planerade åtgärder planerade på platsen. 

 

Då ett medborgarförslag enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bara kan 

behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges 

befogenhetsområde förslås medborgarförslaget vara besvarat med att 

förslagsställaren får vända sig till Trafikverket och länsstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med en hänvisning att förslagsställaren får 

vända sig till Trafikverket och länsstyrelsen då vägen inte är kommunal.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med en hänvisning att förslagsställaren får vända sig till 

Trafikverket och länsstyrelsen då vägen inte är kommunal. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

96(110) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget vara besvarat med en 

hänvisning att förslagsställaren får vända sig till Trafikverket och 

länsstyrelsen då vägen inte är kommunal. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 122 Dnr 2020-000003 109 

Besvarande av medborgarförslag - att göra en cykelväg 
från Ronneby centrum till handelsområdet Viggen 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inkommer till Ronneby Kommun om utveckling av 

en gång- och cykelväg till Handelsplats Viggen från Ronneby centrum 

Bedömning 

Förslagställande önskar en utveckling av gång- och cykelvägnätet från 

Ronneby Centrum till Viggenområdet till förmån för dem som inte färdas 

med bil. Förslagställande refererar till två något otillgängliga alternativ 

mellan de två områdena.  

 

2017 gjordes en ÅVS (Åtgärdsvalsstudie) som kartlade två olika alternativ 

till färdväg mellan Ronneby Centrum och Viggenområdet. Den ena var 

längst med Karlshamnsvägen ut till trafikplats Ronneby väst, men ansågs 

som olämplig med tanke på det höga trafikflöde och att man var tvungen att 

korsa påfartsramperna till E22. Det andra alternativet som man såg som 

lämpligt är vägen längst Sörbyvägen, Djupaforsvägen för att sedan korsa 

järnvägsspåren för att komma in till handelsområdets östra del.  

Denna väg uppfyllde redan 2017 en hög trafiksäkerhet för gående och 

cyklister vilket resulterade till att det är den vägen man hänvisar till. Denna 

sträckning är dessutom lika lång att färdas längs som det skulle vara att 

anlägga en ny gång- och cykelbana längst Karlshamnsvägen. 

 

I ÅVS:en fanns andra åtgärder som det fanns behov av att utföra; så som 

passagen förbi riksväg 27 mellan Viggen östra och västra, något som 

utfördes under vintern 2019 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  
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Kommunstyrelsens beslut 2020-03-03 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och 

kulturnämnden i uppdrag att se över och på ett tydligt sett skylta upp gång- 

och cykelvägen längs med Sörbyvägen/Djupaforsvägen och med detta anse 

medborgarförslaget besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige ger teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att se 

över och på ett tydligt sett skylta upp gång- och cykelvägen längs med 

Sörbyvägen/Djupaforsvägen och med detta anse medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 123 Dnr 2020-000172 319 

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Willy Persson (KD) angående breddning av Östra 
Varevägen och ombyggnad av korsningen Östra 
Varevägen - Risatorpsvägen 

Willy Persson (KD) lämnar följande motion om breddning av Östra 

Varevägen och ombyggnad av korsningen Östra Varevägen - Risatorpsvägen 

Sammanfattning  

För området intill tidigare fotbollsplanen i Risatorp har det skett en stor 

förändring. De senaste tåren har två enfamiljshus och 24 st marklägenheter 

byggts, vilka var mycket efterlängtade. Fotbollsplanen har också flyttats till 

en ny plats. 

Östra Varevägen i Risatorp var från början en grusväg som sedan 

asfalterades när området utmed vägen byggdes ut. När marklägenheterna 

byggdes, gjordes vägen förbi lägenheterna bredare. Från marklägenheterna 

ner till Risatorpsvägen är den dock fortfarande lika smal som tidigare. Nu 

när trafiken har ökat behöver den breddas även denna sträcka för att bl.a. 

underlätta möten. Dessutom innebär det ökade trafikflödet att korsningen 

Östra Varevägen-Risatorpsvägen behöver byggas om för att bli säkrare. 

Jag hemställer kommunfullmäktige att besluta: 

- Att Östra Varevägen fortsätter breddas ner till Risatorpsvägen. 

- Att korsningen Östra Varevägen-Risatorpsvägen byggs om till en 

säkrare korsning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD). 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 124 Dnr 2020-000186 003 

Tillfälligt tillägg till kommunstyrelsens reglemente 

 

Sammanfattning  

Under mars 2020 nådde pandemin av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) 

Sverige. För att minska risken för smittspridning uppdrogs åt 

kommunjuristerna att analysera möjligheterna för kommunfullmäktige att 

delegera fler ärenden till kommunstyrelsen och därmed kunna minska antal 

ärenden i kommunfullmäktige. För att göra det är förslaget att ett tillfälligt 

tillägg till befintligt reglemente antas. 

 

Kommunfullmäktige har enligt 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) 

beslutanderätt i flera ärenden som inte är möjliga att delegera. En inventering 

av kommunstyrelsens reglemente här därför gjorts för att identifiera vilka 

ytterligare delegationer från kommunfullmäktige som är möjliga.  

Bedömning 

Efter genomgång av kommunstyrelsens reglemente konstateras att 5 kap. 3 § 

går att utvidga så att det kan fattas beslut om fler ärenden gällande bl.a. 

uthyrning och fastighetsförvärv i kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta ett tillfälligt tillägg till reglemente för 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-26 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ett tillfälligt tillägg 

till reglemente för kommunstyrelsen. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar ett tillfälligt tillägg till reglemente för 

kommunstyrelsen. Det tillfälliga tillägget bifogas detta protokoll genom 

bilaga 6. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör  

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare 

Kommunjuristerna 

Kanslichef 
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§ 125 Dnr 2020-000185 003 

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning 

 

Sammanfattning  

Corona-pandemin har drabbat Sverige hårt och Folkhälsomyndigheten i 

Sverige råder oss alla att iaktta särskild försiktighet och så långt som möjligt 

hålla oss hemma.  

 

Idag så finns det inte några bestämmelser som gör gällande att beslutande 

församlingar inte får sammanträda, det finns dock anledning att fundera över 

vad som händer om det blir en omfattande smittspridning och flera 

ledamöter i fullmäktige blir satta i karantän.  

 

I kommunallagen finns det möjligheter för kommunfullmäktige att 

sammanträda på distans, det krävs dock att bestämmelserna är införda i 

arbetsordningen för att kommunfullmäktige ska kunna aktivera 

bestämmelserna vid behov.  

Denna ändring ger kommunfullmäktige möjligheten att aktivera 

bestämmelserna vid behov. Ordförande i kommunfullmäktige avgör 

huruvida bestämmelserna ska aktiveras eller ej.  

Bakgrund 

Under mars 2020 drabbades Sverige av pandemin från Corona viruset 

(SARS-CoV-2). För att minska risken för smittspridning uppdrogs åt 

kommunjuristerna att analysera möjligheterna för kommunfullmäktige att 

sammanträda på distans.  

Utredning 

Enligt 5 kap. 16 § Kommunallagen (2017:725) kan fullmäktige besluta att 

ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans. Varje kommun 

avgör i vilken utsträckning beslutsfattande på distans ska vara tillåtet.  

Beslutar fullmäktige att tillåta deltagande på distans ska dock 

arbetsordningen innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske.  

 

SKR har författat ett s.k. normalförslag för kommunfullmäktiges 

arbetsordning, detta förslag baseras på deras normalförslag. Att införa en 

enskild paragraf om deltagande på distans ska inte heller påverka 

arbetsordningen i övrigt. 
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Motiv 

Första stycket anges att det ska föreligga ”särskilda skäl” för att ett 

distanssammanträde ska få äga rum. Detta markerar att distanssammanträden 

ska vara ett komplement till sammanträden med fysisk närvaro. I 

sammanhanget syftar särskilda skäl i första hand på behovet av att begränsa 

smittspridning, det kan dock i normalfallet handla om att någon ledamot på 

grund av långa avstånd, funktionsnedsättning eller väderförhållanden har 

svårt att komma till sammanträdet eller att ett ärende brådskar. 

I allmänhet sker ingen del av sammanträdet i fullmäktige inom stängda 

dörrar varför behovet av särskilda lokaler eller viss digital säkerhet måste 

anses begränsat. För det fall Kommunfullmäktige i framtiden vill säkerställa 

möjligheterna att ha sammanträde bakom stängda dörrar, exempelvis vid 

föredragande av sekretessbelagda handlingar, kan fullmäktige vid ett senare 

tillfälle uppdra åt kommunledningsförvaltningen att utreda hur sådana 

sammanträden ska kunna genomföras säkert på distans.  

 

Notera att fullmäktige i nuläget inte kan sammanträda på distans vid 

förrättning av valärenden eller anställningsärenden eftersom dessa vid 

votering avgörs med sluten omröstning. Teknik för detta finns inte i nuläget. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige att införa bifogade bestämmelser om deltagande på 

distans enligt kommunallagens bestämmelser.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-26 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktige att 

införa bifogade bestämmelser om deltagande på distans enligt 

kommunallagens bestämmelser. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att införa bifogade bestämmelser (till detta 

protokoll bifogad bilaga 7) om deltagande på distans enligt kommunallagens 

bestämmelser. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör  

Kommunjurist  

Kanslichef  

IT-chef 
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§ 126 Dnr 2020-000189 678 

Lokalbehov avs förskoleavdelningar vid 
Espedalsskolan 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-03-19 § 28 

Förvaltningschef Tobias Ekblad uppger i sin tjänsteskrivelse följande; 

”I Ronneby har bristen på lokaler för förskola och grundskola har varit tydlig 

under flera års tid. Även innan det stora antalet med nya invånare kom till 

Ronneby kunde vi konstatera ett stort behov av nya lokaler för 

förskoleverksamheten. När sedan antalet barn ökade kraftigt från 2015 och 

framåt har behovet blivit allt mer akut. Tillfälliga lösningar har vidtagits men 

tyvärr räcker de inte till. Stora investeringar är på gång men det akuta läget 

består.  

 

Tidsplanen för byggnationen av Parkdalaskolan, som är första etappen i 

Framtidens Skolor, har skjutits fram flera gånger. Detta har fått olika 

negativa effekter på de planerade byggnationer som finns, t ex gällande 

framtida Skogsgårdens förskola. På grund av att antalet barn i förskoleåldern 

är fortsatt högt, och har varit så ett antal år, är nu platsbristen stor även inom 

grundskolan. Inom förskolan har vårdnadshavare som har en köplats till 

förskola meddelats att de eventuellt inte kommer erbjudas plats inom 

lagstadgad tid. De tillfälliga lösningarna som genomförts är bland annat fler 

resurser till att anställa personal till förskolan (hösten 2018), paviljonger vid 

Slättagårdsskolan (hösten 2019), en ny avdelning i lokal Räven i Kallinge 

(våren 2019) samt öppnandet av Nattis på dagtid (våren 2020) för att nämna 

några. Dock är detta inte tillräckligt. Det krävs relativt snabba beslut för att 

kunna ta oss ut ur det akuta läget som vi tyvärr levt i för länge.  

 

Att genomföra långsiktiga och större investeringar inom förskolan bedömer 

vi som riskfritt sett till kostnaderna på sikt. Vi har på grund av det stora 

behovet öppnat upp ett antal tillfälliga lösningar som kan avyttras om 

behovet minskar. Se Monica Sjövinds rapport Behov av nya förskoleplatser i 

Ronneby kommun från 2019-02-07.  
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Vi ser att den förskjutna tidsplanen gällande Framtidens skolor också 

påverkar grundskolans möjligheter att erbjuda plats. De platser inom 

grundskolan som vi kan erbjuda är för närvarande inte nära hemmet för de 

som flyttar hit. De erbjuds plats på grund av att det sker en viss utflyttning. 

För att möta det stora behovet har vi under en längre tid bussat ca 200 barn 

från Ronnebys tätort ut till kringliggande skolor för att kunna uppfylla 

skolplikten.”  

Bedömning 

För att skapa mer långsiktiga lösningar, vilka är synkade och kan påskynda 

projektet Framtidens skolor, föreslår vi en placering av paviljonger på 

Espedalsskolan.  

 

Behovet av förskoleplatser är som sagt akut och det kommer att kulminera 

under våren och tidig höst. Vi ser ingen avmattning av behovet under 2020 

och framåt. Genom att försöka få till stånd en paviljonglösning på 

Espedalsskolan till hösten möjliggör vi att placera förskolebarn där samtidigt 

som vi minskar kön. Dessa paviljonger bör byggas i två våningar där 

nedersta våningen är för förskolan och översta våningen är för förskoleklass 

och fritidshem samt personalutrymmen. Espedalsskolan byggdes för att 

inrymma ca 150 – 160 elever. När en förskola med totalt fem avdelningar 

byggdes bredvid utökades varken personalutrymmen eller matsal. Därefter 

har elevantalet också ökat och nu finns ca 190 elever på skolan. Detta har 

varit möjligt på grund av att skolan har tagit delar av förskolans utrymmen i 

anspråk. Något som med dagens behov av förskoleplatser inte är hållbart.  

 

Ytterligare en faktor som talar för att vi måste skapa hållbara förutsättningar 

på Espedalsskolan är att kommunfullmäktige, gällande Framtidens skolor, 

beslutat att Espedalsskolan skall göras om till en F – 3 skola och att den fullt 

utbyggd ska kunna rymma ca 270 elever och då också ha tillgång till fler 

fritidshemsplatser.  

 

När Parkdalaskolan är färdig kommer eleverna från Snäckebacksskolan 

flytta dit tillsammans med elever i årskurserna 4 – 6 från Skogsgårdsskolan. 

För att redan då kunna påbörja en rivning av Skogsgårdsskolan föreslår vi att 

klasserna F – 3 på Skogsgårdsskolan flyttar till paviljongerna på 

Espedalsskolan. Nuvarande paviljonger på Skogsgårdsskolan placeras på 

fotbollsplanen vid Skogsgårdsskolan och inrymmer där Skogsgårdens 

förskolas fyra avdelningar. Björken blir också kvar och rymmer två 

avdelningar. 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

107(110) 
2020-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Detta gör att en rivning av Skogsgårdsskolan kan ske redan våren 2022 

vilket sedan minskar färdigställandet av en ny förskola på Skogsgården med 

ca 2 – 2 ½ år.  

 

De förskolebarn som tills dess varit placerade i paviljongerna på 

Espedalsskolan hoppas vi kunna erbjuda plats inom befintliga förskolor då vi 

förhoppningsvis har privata aktörer på plats i Kallinge samt en eller flera 

lokaler på Friskyttevägen (där nu Träningsskolan finns).  

 

Processen ser ut som följer (visuellt beskriven i bilaga 1): 

 

1. Paviljonger placeras på Espedalsskolan. Hösten 2020. 

2. Inflyttning sker på Parkdalaskolan för elever på Snäckebacksskolan 

och Skogsgårdsskolan årskurs 4 – 6. Januari 2022. 

3. Nuvarande paviljonger på Skogsgårdsskolan flyttas till fotbollsplanen 

för att inrymma Skogsgårdens förskola. Hösten 2021- januari 2022.  

4. Förskolebarnen i paviljongerna på Espedalsskolan placeras på andra 

förskolor. Privata alternativ förhoppningsvis på plats liksom lokaler 

på Friskyttevägen (nuvarande Träningsskolan). Januari 2022. 

5. Årskurs F – 3 på nuvarande Skogsgårdsskolan flyttar till 

paviljongerna på Espedalsskolan. Januari 2022. (Möjligen kan 

kanske årskurs 3 flytta till Parkdalaskolan vt-22 för att slippa 

ytterligare flytt efter en termin. Då kan förskolan behålla en 

avdelning under våren) 

6. Skogsgårdsskolan rivs och möjliggör tidigare byggstart för beslutad 

förskola. Januari - mars 2022. 

 

Ett annat alternativ är att bygga till befintlig fastighet på Espedalsskolan. 

Långsiktigt är detta det bästa alternativet då vi ser att behovet av lokaler inte 

kommer minska.  

Dock är detta inte en lösning för det akuta läge som vi nu befinner oss i 

gällande bristen på förskoleplatser. En tillbyggnad skapar heller inte 

möjlighet att påskynda byggstarten av Skogsgårdens förskola då 

förutsättningen för detta är att vi kan evakuera hela Skogsgårdsskolan.  

 

Detta är i nuläget endast möjligt via processen beskriven ovan gällande 

paviljonger på Espedalsskolan. Vi ser det som önskvärt att vi redan nu 
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undersöker möjligheterna för en mer långsiktig lösning på Espedalsskolan. I 

det arbetet bör även hänsyn tas till utemiljö, kök och en hållbar 

trafiksituation.  

 

Enligt mark- och exploateringsenheten skulle en sådan undersökning 

innehållande förstudie, konsulter, förfrågningsunderlag, upphandling, 

bygglov samt projektering ha en tidshorisont på ca 2 år från dags dato.  

 

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige bevilja medel för paviljonger på Espedalsskolan enligt 

bifogat underlag 

 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att mark- 

och exploateringsenheten får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en 

permanent lösning på Espedalsskolan. 

Utbildningsnämndens beslut 2020-03-19 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige bevilja medel för paviljonger på Espedalsskolan enligt 

bifogat underlag 

 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att mark- och 

exploateringsenheten får i uppdrag att undersöka möjligheterna till en 

permanent lösning på Espedalsskolan.  
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Ärendet är omedelbart justerat. 

Kommunstyrelsens beslut 2020-03-26 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- Bevilja utbildningsnämnden investeringsmedel om 2 010 000 kronor 

och teknik-fritid- och kulturnämnden investeringsmedel om 

3 664 500 kronor, fördelning enligt bilaga ”paviljonger 

Espedalsskolan”. Finansieringen sker via extern upplåning. Äskande 

om 850 000 kronor för utemiljö hänskjuts till budgetberedningen och 

övriga driftäskanden föreslås hanteras inom nämndernas budgetar. 

Paragrafen förklarar omedelbart justerad.  

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

- Bevilja utbildningsnämnden investeringsmedel om 2 010 000 kronor 

och teknik-fritid- och kulturnämnden investeringsmedel om 

3 664 500 kronor, fördelning enligt bilaga ”paviljonger 

Espedalsskolan”. Finansieringen sker via extern upplåning. Äskande 

om 850 000 kronor för utemiljö hänskjuts till budgetberedningen och 

övriga driftäskanden föreslås hanteras inom nämndernas budgetar 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen  

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 127 Dnr 2020-000213 001 

Återrapportering från krisledningsnämnden 2020 

 

Sammanfattning  

Krisledningsnämnden har under mars månad sammanträtt två gånger och vid 

dessa tillfällen övertagit olika verksamhetsområden från nämnderna. Detta 

med anledning av Covid-19. Protokoll från krisledningsnämnden 2020-03-17 

och 2020-03-23 delges därför kommunfullmäktige för återrapportering.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige 

godkänner och noterar återrapporteringen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner och noterar återrapporteringen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Krisledningsnämnden  
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Kungörelse. Kommunfullmäktige i

Ronneby sammanträder torsdag 2020-03-

26 kl. 1B:00 i Ronnebysalen

Artikeln skapades 17 mars 2020

Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby sammanträdertorsdag 2020-03-26 kl. 18:00 i

Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 26 mars2020, kl. 18:00 i Ronneby stadshus, Ronnebysalen för behandling av
följande ärenden:

1. Val av justerare

2. Medborgarförslag

3. lnterpellationer

4. Fräga från Sune Håkansson (PR) ställd till Miljötekniks ordförande Kevin Ny (C) angående
fastställande av taxor för vatten och avlopp

5. Aktuellt från Revisorerna 2Q20

6. Konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun

7. Ljussättning/julbelysning till landsbygden

8. Beslut om avgift vid utlämnande av allmänna handlingar från Kommunsamverkan Cura
lndividutueckling

9. Nytt reglemente överförmyndarnämnden

10. Kallingeskolan H-huset - takrenovering

11. Vallen 5, markförsäljning

12. Försäljning av röda magasinet på Kilen (Kilen 2)

13. Ändring från exploateringskonto till investeringskonto för Blekingearkivet

14. Äskande av medelför kompletterande åtgärder iJärnaviks hamnområde.

15. Utredningsmedel för planprogram för Aspan

16. Ansökan om köp av kommunägd mark, del av Rustorp 1:32

17. Kuggeboda - Ansökan om att köpa kommunal mark



18. Detaljplan för Yxnarum 21:1 m.fl - antagande

1 9. Kom pletteringsbud get 2020

20. lnformation om kommunens krediter 2019-12-31

21. Lärarutbildning i Blekinge

22. f iilämpni ngsanvisningar Avg ifter HSL

23. Avsiktsförklaring, Ronneby Museum

24. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Lova Necksten (MP) och Peter
Bowin (V) angående avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer

25. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) - skapa ett
museum i Ronneby

26. Besvarande av medborgarförslag - Ta bort gratis kaffe för redan välbeställda

27. Besvarande av medborgarförslag - Önskan om en större inomhushall för skateboardåkning

28. Besvarande av medborgarförslag - Hastighetssänkning, vägbulor eller trafikljus på
Kallebergavägen

29. Besvarande av medborgarförslag om att anlägga en ny promenadstig mellan Bräkne-Hoby
och Salsjön

30. Besvarande av medborgarförslag - Förslag på skola för årskurs 4-9

31. Besvarande av medborgarförslag - Utveckling av hur gemensamma grönytor används

32. Besvarande av medborgarförslag - att det planteras all6er längs med Karlshamnsvägen från
avfarterna frän E22:an och fram till rondellen vid Minta

33. Besvarande av medborgarförslag - Bygg en utomhushinderbana/gym i

Brun nsparken/Brunnsskogen

34. Besvarande av medborgarförslag - Anlägg en OCR-hinderbana i anslutning till elljusspåret i

Brunnsskogen

35. Besvarande av medborgarförslag - Förbättring av utfarten från Maxis parkering

36. Besvarande av medborgarförslag - om lekplats/samlingsplats på Runhöjden

37. Besvarande av medborgarförslag - Bygg en enkel rondell i Kallinge, korsningen
Häggatorpsvägen- Flisevägen

38. Besvarande av medborgarförslag - en belyst och asfalterad gång/cykelväg mellan
Halssjövägen och Hemmansvägen

39. Besvarande av medborgarförslag - utveckla Ronneby att bli södra Sveriges sportstad

40. Besvarande av medborgarförslag - lnformationstavla vid "stenmonumentet A-krök" i

Brunnsparken

41. Besvarande av medborgarförslag - Bygg en cykelbana till Järnavik i Bräkne-Hoby



42. Besvarande av medborgarförslag - se över trafiksituationen på väg 27 vid Dammarna

43. Besvarande av medborgarförslag - att göra en cykelväg från Ronneby centrum till
handelsområdet Viggen

44. Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående breddning
av Östra Varevägen och ombyggnad av korsningen Östra Varevägen - Risatorpsvagen

45. Anmälan av motioner

Klicka här för att komma tillwebsändninqen av kommunfullmäktiqe.

U ppdaterad : 2020-03- 17
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Omröstningslista nr. 1
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2020 klockan iB:49:31
6. Kon i Ronne kommun

FrånvLedamöter Parti Kret EFåttare Ja Nei Avst
Roqer Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla Magnus Persson X
Kajsa Svensson (M) Alla X
Helene Fogelberg (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla Fredrik Jacobsen X
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla X
Tim Svanberg (c) Alla X
Silke jacob (c) Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
lltlq !ryq{rhqrcll
Willy Persson

GL
(KD)

Alla
Alla X

X

Magnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommv Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla Thomas Svensson X
Bo Johansson (s) AIla X
Annetlelydell
Ola Robertsson

(s)
(s)

4l!a
Alla

X
X

Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla X
Monika Lindqvist (s) Alla Magnus Johannesson X
Stefan Österhof (s) Alla Thommy Persson X
lngrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic
Anna-Karin Wallgren

(s)
(s)

Alla
Alla

X
X

Pär Dover (s) Alla X
Peter Bowin (v) Alla X
Omid Hassib M) Alla Lena Ros6n X
Lova Necksten (MP) Alla Mikael Carl6n X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Benqt Johansson (SD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (SD) Alla X
Sandra Bergkvist (sD) Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla Tony Holqersson X
Tim Aulin (sD) Alla Jesper Grönblad X
Tomas Lund (SD) Alla X
Mattias Ronnestad (sD) Alla X
Carina Aulin (SD) Alla Sten-Albert Olsson X
Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberg (SD) Alla X
Yvonne Olsson (sD) Alla X
Johan Grönblad (SD) Alla X
Anna Carlbrant C) Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla Rolf Loberq X

SUMMA: 28 20 0



ffiRONNEBY
KOMMUN

Bilaqa I till. tillhör kommunfull mäktiqe i Ronnebv 2020-03-26 S 90

KOPEKONTRAKT

Parter

Säljare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Köpare:

Adress:

Telefon:

Org nr:

Ronneby kommun, nedan kallad säljaren. Andel 1/1

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 6t 80 00

212000-0837

I

Biltema Real Estate AB, nedan kallad köparen. Andel 1/1

Garnisonsg atan 26, 3 trp, 25 4 66 Helsingborg

0709 16 s9 16

5s6297-3338

Överlåtelsefiirklaring och fastighetens omfattning

Säljaren överlåter och ftirsäljer härmed till Köparen fastigheten Ronneby Vallen 5 som
markerats med rött på kartan.

Köpeskilling
Köpeskillingen om sjuhundrafemtontusen kronor (715 000 kr) skall erläggas på
tillträdesdagen.

Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. När köpeskillingen
är betalad, ska Säljaren omgående överlämna kvitterat köpebrev.

Säljaren ska till Köparen överlåimna tillhöriga kartor och andra handlingar jml 4 kap 20

$ JB.

Tillträdesdag mm
Tillträde till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Säljaren särskilt
överenskommer, dock senast den l juni 2020.

Parterna är överens om att äganderätten övergår till Köparen på tillträdesdagen enligt 1

st under ft)rutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet.
Fpran ftir fastigheten går över på tillträdesdagen.

2

3
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Fastighetens skick
Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon
form mot Säljaren med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form.

Exploateringsskyldighet
Köparen skall exploatera fastigheten ftr byggande av handelsverksamhet. Uppftirandet
av bygganden skall till väsentliga delar ha skett inom 18 månader efter det att köparen
har tilltratt fastigheten.

Om Köparen inte exploaterar fastigheten skall densamme omgående meddela
Kommunen sina avsikter. Kommunen har rätt att återköpa fastigheten ftir motsvarande
köpeskilling enligt punkt 2.

Fördelning av utgifter mm
Utgifter som löper på Fastigheten betalas av Säljaren i den mån de löper på eller är
ftiranledda av tiden till och med tilltradesdagen. För tiden diirefter betalas räntor, skatter
och andra utgifter av Köparen.

Motsvarande gäller ftirdelning av inkomster från Fastigheten.

Nyttjanderätter mm
Kommunen garanterar per tillträdesdagen att Fastigheten inte är belånad eller pantsatt,
att Fastigheten inte är belastad med nyttjanderätter, inteckningar och andra inskrivningar
och att det inte ftireligger tvist eller process rörande Fastigheten.

Inskrivningsåtgärder mm
Köparen ska svara ft)r de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

Genom att underteckna detta avtal biträder Säljaren sådana åtgtirder.

Tvist
Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av svensk allmän domstol.

6

7

8
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10 Avtalsexemplar
Det håir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Säljaren Köparen

Ronneby den

Roger Fredriksson Ronneby Kommun Biltema Real Estate AB

Anna Hinseåing

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas:

iiK" p u



trRONNEBY
KOMMUN

Överenskommelse om fastighetsreglering

Ronneby kommun, org2l2000-0837, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 6t 80 00

212000-0837

Biltema Real Estate AB, org 556297-3338, nedan kallad mottagaren

Garnisonsgatan26 3 trp,254 66 Helsingborgg

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare:

Adress:

I Överlåtelseftirklaringoch fastighetens omfattning

1.1 Kommunen överlåter håirmed till mottagaren del av fastigheten Ronneby 2l:l markerad
på karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning är om 50 kronor per kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas kontant på

tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestäms i lantmäteriftirrättningen. Ersättning ska
betalas senast en månad efter laga kraft vunnen ftinättning.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3

vunnit laga kraft.

3.2 Överftiring av mark enligt det hrir avtalet ska ske genom fastighetsreglering alternativt
avstyckning.

3.3 Gränsema kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftinättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
håirmed bitrads av avträdaren. Mottagaren svarar för kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.I Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av

avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av
kommunen.

5 Inskrivningsåtgärder mm
5.1 Mottagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.
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6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmåin domstol.

7 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunstyrelse

godkiinner det. Om Kommunstyrelsen godkåinner avtalet efter att det undertecknats, ska
avtalet, under ftirutsättning att Kommunstyrelsens godkännande åir lagakraftvunnet,
anses inganget fran och med dagen efter att Kommunstyrelsens justerade protokoll satts
upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund fiir genomfiirande av fastighetsreglering.

7.3 Om fiirutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

I Avtalsexemplar
8.1 Det håir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den

Roger Fredriksson Biltema Real Estate AB

Anna Hinseåing

Sälj arens egenhrindiga namnteckning bevittnas
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ffiRONNEBY
KOMMUN

röpnxoNTRAKT rön KILEN 2

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel 1/1

Stadshuset, 372 80 RONNEBY

04s7 61 80 00

212000-0837

Parter

Säljare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Köpare:

Adress:

Org nr:

LM Fastigheter AB, nedan kallad köparen. Andel l/1

Vallörtsväg en 8, 372 39 Ronneby

559t84-8337

I Överlåtelsefiirklaringochfastighetensomfattning

1.1 Kommunen överlåter och ftirsäljer härmed till köparen fastigheten Kilen 2 om totalt
1233 kvm som markerats med blått på kartan.

2 Köpeskilling
2.I Köpeskillingen på 400 000 kronor (fyrahundratusenkronor) skall erläggas kontant på

tillträdesdagen.

2.2 Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. När köpeskillingen
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev.

2.3 Kommunen ska till Köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra
handlingar jml4 kap 20 $ JB.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tillträde till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Kommunen särskilt

överenskommer, dock senast den 1 april 2020.

3.2 Parterna är överens om att äganderätten övergår till Köparna på tillträdesdagen enligt 1

st under ftirutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet.
Faran för fastigheten går över på tillträdesdagen.

4 Exploateringsskyldighet
4.1 Köparen skall exploatera fastigheten ftir publika verksamheter. Exploatering skall till

väsentliga delar ha skett inom 24 månader efter det att köparen har tilltratt fastigheten.

^Kt @ q
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4.2 Om Köparen inte har exploaterat fastigheten enligt 4.1 skall densamme omgående
meddela Kommunen sina avsikter. Kommunen har rätt att återköpa fastigheten ftir
motsvarande köpeskilling enligt 2. 1.

5 Fastighetens skick
5.1 Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon

form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form.

6 Fördelning av utgifter mm
6.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten fcire tillträdesdagen ska bäras av

Kommunen.

6.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av
Köparen.

7 Inskrivningsåtgärder mm
7.1 Köparen ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgåirder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

7.2 Om Köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjämt ska gälla mot den
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begåiran av Kommunen till
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen.

I Tvist
8.1 Tvist med anledning av deffa köp ska avgöras av allmåin domstol.

9 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
9.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige

godkåinner det. Om Kommunfullmåiktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att Kommunfullmäktige godkännande är
lagakraftvunnet, anses ingånget fran och med dagen fiir underskrift.

9.2 Om fiirutsättningarna enligt 9.1 inte uppfylls åir avtalet utan verkan, dock ska gälla att
vardera part ska stå sin kostnad. Återställning ska ske av marken på Köparens
bekostnad.

10 Anslutningsavgifter
10.1 Avgifter ftir anslutning till el, fiber, avlopp och fiarrvtirme ingår ej i köpeskillingen och

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor.

1l Avtalsexemplar

1 1.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

/i/w- & u
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Säljaren

Ronneby den

Roger Fredriksson

Anna Hinseäng

Sälj arens egenhändiga namnteckningar bevittnas

Köparen

LM Fastigheter AB

'\tlff- @q
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Overenskommelse om fastighetsreglering

Avträdare: Ronneby kommun (212000-0837) ägare till Rustorp l:32, nedan kallad
kommunen.

Stadshuset, 37 2 80 Ronneby

0457 61 80 00

Adress:

Telefon:

Mottagare:

Adress:

Telefon:

Hans (19690127-5138) och Malin (19680829-7607) Arnlund, ägare till
Rustorp I :15, nedan kallad mottagaren

Vassvägen 1,372 73 Ronneby

0708 I I 54 66 (Hans)

I Överlåtelseförklaringoch fastighetens omfattning

1.1 Kommunen överlåter härmed till mottagaren den del av fastigheten Rustorp 1:32 som åir

markerad på bilagd karta.

2 Ersättning
2.1 Ersättning om 165 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på tillträdesdagen.

Exakt köpesumma bestäms i lantmäteriftirrättningen.

3 Tillträdesdag mm

3. 1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3 .2 och 3 .3

vunnit laga kraft.

3.2 Överfiiring av mark enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriforrättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
härmed biträds av avtrddaren. Mottagaren svarar for kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten fore tillträdesdagen ska bäras av

kommunen.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av
mottagaren.

r( pry



5 Inskrivningsåtgärder mm
5.1 Mottagaren ska svara for de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6 Tvist
6.1 Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol.

7 Förutsättningar för avtalets giltighet
7.1 För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby kommuns Kommunfullmäktige

godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under forutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet fiirutsätter attLantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomfiirande av fastighetsreglering.

7.3 Om forutsättningarna enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls dr avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera parten ska stå sin kostnad.

8 Avtalsexemplar
8.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den

Roger Fredriksson
Kommunstyrelsens ordftirande

Anna Hinseäng
Mark- och exploateringschef

Hans Arnlund

Malin Amlund

ffir f- cS



Karta tillhörande överenskommelse om fastighetsreglering mellan Ronneby kommun (Rustorp
1:32) och Hans och Malin Arnlund (Rustorp 1:15)
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trRONNEBY
KOMMUN

T3:tryn ut

T I trnt. \1;tnn*, (.. cnvnå wl.b.
Lozo-68-l-6 å eC,

Overenskommelse om fastighetsreglering

Avträdare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Mottagare:

Personnr:

Adress:

Telefon:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen.

Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

212000-0837

Kristian Karlsson

780708-33 I 1

Kranbryggsvägen 5,372 94 Listerby

07 68 -7 5 5250, 07 0 5 -437 7 42

I Överlåtelseftirklaringoch fastighetens omfattning

1.1 Kommunen överlåter härmed till mottagaren del av fastigheten Kuggeboda 4:47 i
Ronneby kommun, markerad på karta.

2 Ersättning
2.I Köpesskilling om 65 kronor per kvadratmeter. Köpeskillingen skall erläggas kontant på

tillträdesdagen. Exakt köpesumma bestäms i lantmäteriftnättningen. Ersättning ska
betalas senast en månad efter laga kraft vunnen ftirrättning.

3 Tillträdesdag mm
3.1 Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och3.3

vunnit laga kraft.

3.2 Överftiring av mark enligt det här avtalet ska ske genom fastighetsreglering.

3.3 Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriftinättningen.
Mottagaren ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken
håirmed biträds av avträdaren. Mottagaren svarar ftir kostnaden ftir fastighetsbildningen.

4 Fördelning av utgifter mm
4.I Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före tillträdesdagen ska bäras av

avträdaren.

4.2 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen ska bäras av
köparen.

rilq- ffi q



2

5 Inskrivningsåtgärder mm
5.1 Mottagaren ska svara ftir de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -

kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

6 Tvist
6.I Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmåin domstol

7 Förutsättningar ftir avtalets giltighet
7.I För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige

godkåtnner det. Om Kommunfullmåiktige godkiinner avtalet efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ft)rutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är
lagakraftvunnet, anses inganget från och med dagen efter att Kommunfullmåiktiges
justerade protokoll satts upp på anslagstavla.

7.2 Avtalets giltighet ftirutsätter attLantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till
grund ftir genomfiirande av fastighetsreglering.

7.3 Om ftirutsättningama enligt 7.1 och 7.2 inte uppfylls åir avtalet utan verkan, dock ska
gälla att vardera part ska stå sin kostnad.

8 Arrende
8.1 När fastighetsregleringen vinner laga kraft upphör gällande arrendeavtal på

markområdet.

9 Avtalsexemplar
9.1 Det htir avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Kommunen Mottagaren

Ronneby den Ronneby den

Roger Fredriksson Kristian Karlsson

Anna Hinseåing
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Ronneby Kommun
Aldreftirvaltningen
Ledningssystem fiir kvalitet

Arende:

Avgifter HSL
Tilltimpningsanvisningar

Datum:

2019-12-20
Etstltler dalum::

Beslutad av:

Vård- och omsorgsnämnden 2020-xx-xx $ xx
Kontmuq$rltnäktige 2020-xx-xx g xxx

Handldggare:

Utvecklingssamordnare

8,./"g" 1-
Bl1og.. b-
tJ\t n t "- Varnrvtan (un mL

zcL"-oB--z 6 ö lo(
taL5 c-

Omfattning: All legitimerad FlSl-personal samt omvårdnadspersonal som utför HSL-
uppgifter på delegation i vård- och omsorgsftirvaltningen

Syfte: Att definiera vilka HsLinsatser som bedöms som besök och dåirmecl är avgiftsbelagda

Författningssamlin gen "Avgifter inom äldreomsorgen" fastställs av Kommunfullmäktige och
publiceras på www.ronneby.se. Författningssamlingen innehåller beslutade avgifter ftir
kommunens äldreomsorg inkl. den kommunala hälso- och sjukvården.

Avgifter HSL
Avgifter tas ut:

r per besök utfrrda av legitimerad HSl-personal med en maxavgift per månad

' per delegerad insats utftird av omvårdnadspersonal efter delegering av HSl-personal
med en maxavgift per månad

Förtvdlisande:
r Förskrivning av ffälpmedel bedöms som ett (1) besök (in]luderar bedömning,

utprovning och uppöljning). Om flera hjälpmedel förskrivs vid ett och samma tillflille
tas endast en avgift ut.

r Bedömning gällande bostadsanpassning bedöms som ett (1) besök (inkluderar
hembesök och ev. intyg)

I Demensutredning bedöms som ett (1) besök (inkluderar utredning av demens-
sjuksköterska)

r Uppdrag frän ll77 och annan vårdgivare bedöms som besök
r utftirdande av intyg åir en åtgåird och avgift tas ut som ett (r) besök

FöUande besöldinsatser är avgiftsbefriade:
o Patienter med palliativ diagnos
o Hembesök av legitimerad HSl-personal då man är konsult ftir andra

personalkategorier såsom utprovning av [iälpmedel ftir personalens arbetsmiljö och
hembesök ftir instruera personal hur de ska använda sjukvårdsmaterial eller
hjälpmedel.

o Hämtning/återlåimning av hjälpmedel, mediciner, medicinteknisk utrustning etc.
o Samordnad individuell plan (SIp)
r Förebyggande riskbedömningar i enlighet med kvalitetsregister
r Besök som endast innefattar bedtimning (utan insatser eller åtgarder)
o Provtagning/screening gällande smitta klassade som risker enligt smittskyddslagen
r Patienter boende på vard- och omsorgsboende, HSl-insatser ingår i

omvårdnadsavgiften.
r För barn & ungdomar utgår ingen avgift t.o.m. det ar man fyller 19 år

fi.q
,wal{l Sida I av 2



E;\gg 0- 6 T.rt ht- Vo^v,lh^ (u,, vnåk-.r ,l c
iloZo"öb, < å \?-ct

ffi***t
rÖRr.errurNcsSAMLING

TIDSBEGRÄNsRT TTTLÄGG TILL
REGLEMENTrTÖn
KOMMUNSTYRELSEN

Utgivare: Kommunledningsfiirvaltningen
Gäller från och med: 27 rnarc2020
Antagen: W 2020-03-26 $ xyx, dw2020lxy,x

Tidsbegränsat tillägg till Reglemente för
kommunstyrelsen

I nledande bestämmelser

1$

Under marc2020 nådde pandemin av det nya coronaviruset (SARS-CoV-2) Sverige. Mot
bakgrund av behovet att begråinsa smittspridningen antas detta tidsbegränsade tillägg till
kommunst5nelsens reglemente i Ronneby kommun. Det tillf?illiga reglementet utgör ett

komplement till ordinarie reglemente ftir kommunstyrelsen, antagetl<F 2017-06-21 $ 187, dff
KS20t7/286.

2$

Bestämmelserna i detta tillägg syftar till att delegera fler ärendetyper från kommunfullmåiktige

till kommunstyrelsen. De ärenden som delegeras är inte sådana ärenden som är av principiell
beskaffenhet eller alrnars av större vikt fiir kommunen. Syftet är inte att kringskära
kommunfullmåiktiges kompetens utan endast att minska behovet av långa sammanträden med

många ärenden i kommunfullmäktige.

Delegering från fullmäktige

Uthyrning, fastighetsförvärv m. m.

3$

Styrelsen får frangå 5 kap. 3 $ i Kommunstyrelsens reglemente enligt vad som framgår i detta

tillägg.

4S

Styrelsen får besluta i frågor om ftirsäljning av fast egendom inom och utom detaljplanelagt
område. Vid forsäljning av område överstigande 100 000 kvm eller med en forsäljningslikvid
överstigande 200 prisbasbelopp (pbb) skall beslutet underställas kommunfullmäktige.

I\}1{ @q
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H Ronnrby pönsl-nc
Datum

2020-03-19

Sida

1(1)
Diarienummer

KS 2020-000185

Mathias Kågell
mathias. kagell@ronneby.se

Kommunfullmäktige

Paragrafen som skall införas i kommunfullmäktiges
arbetsordning

"DELTAcAruoe pA DlsrANS (s KAp. 16 S KL)

Fullmäktige får, om särskilda skäl fiireligger, sammanträda med ledamöter
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och
bildöverftiring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan
se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast wåL (2) dagar fore
sammanträdet anmäla detta till kanslienheten på

kommunledningsftirvalbringen.

Ordöranden avgör om näryaro får ske på distans."

Mathias Kågell
Kommunjurist

Ronneby kommun

Postadress

372 80 Ronneby

Hemsida

www.ronneby.se

Besiiksad ress

Stadshuset
Karlshamnsvågen 4

Telefon

0457-61 80 00 vx

E-post

stadshuset@ronneby.se

Fax Organisationsnr

212000-0837

Åif,- We

0457-61 87 U


