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§ 236 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare och godkännande av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende om val till föreningsstämma med Energikontor Sydost lyfts 

in som ärende 28 på dagordningen.   

-  

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

protokoll.    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser 

Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 237 Dnr 2018-000330 869 

Information- Projekt Gripshunden 

 

Sammanfattning  

Anders Engblom och Siiri Irskog ger information om det pågående projektet 

med gripshunden och inrättandet av ett projektkontor.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V) och Magnus Pettersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 238 Dnr 2019-000342 439 

Refarm Linné 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen tog beslut den 15 augusti 2006 om att Ronneby kommun 

skulle gå med i föreningen Miljöresurs Linné (som senare bytte namn till 

Miljö Linné). Miljö Linné och Refarm har bedrivit närbesläktad verksamhet 

och har haft likartade mål och visioner – hållbarhet, mat och cirkulär 

livsmedelsproduktion. Den 4 mars 2019 beslutades att föreningarna skulle gå 

samman till en förening Refarm Linné. I samband med detta har föreningen 

sett över sina medlemsavgifter. Det innebär för Ronnebys del en höjning av 

medlemsavgiften från 7 000 kr till 13 000 kr.   

Bedömning 

 Ingen av kommunens verksamheter har nyttjat medlemskapet i Miljö Linné 

på flera år och ser inte något behov av att nyttja den nya föreningens tjänster. 

Med bakgrund av detta föreslås kommunen avsluta sitt medlemskap i 

föreningen. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att 

Ronneby kommun inte ska vara medlemmar i föreningen Refarm Linné.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

Ronneby kommun inte ska vara medlemmar i föreningen Refarm Linné. 

________________ 

Exp: Kommunstyrelsen  
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§ 239 Dnr 2019-000260 002 

Ändring av delegationsordning - kommunstyrelsen 

 

 

Beslut om ny politisk organisation  
 

Efter valet 2018 föreslogs en ny politisk organisation. Denna föreslagna 

ändring av delegationsordning är en direkt följd av kommunfullmäktiges 

beslut av den 29 november 2018 (se dnr KS 2018/628).  

 

Kommunfullmäktiges beslut har medfört att en ny nämnd instiftats under 

vilken kommunens tekniska verksamhet sorterar. Nytt reglemente antogs av 

kommunfullmäktige i december 2018 och delegationsordning antogs av 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden i januari 2019, en delegationsordning där 

den tekniska verksamheten är upptagen.  

 

Kommunstyrelsen behöver därför stryka den tekniska verksamheten ur den 

egna delegationsordningen, samma punkter som är upptagna i den nya 

nämndens delegationsordning. Det som gör saken svår att överblicka är att 

den nya enheten under kommunstyrelsen – mark och exploateringsenheten – 

övertar vissa av de uppgifter som tidigare låg på tekniska enheten.  

 

Samtliga ändringar är markerade i bilagt förslag till delegationsordning. För 

att se vilka delar som numera återfinns i delegationsordningen för teknik-, 

fritid-, och kulturnämnden är det enklast att jämföra delegationsordningarna 

med varandra. TFKs delegationsordning återfinns på hemsidan under 

kommunens regelverk.  
 

Särskilt om punkten 1.5  

Punkten 1.5 är ny där kommunjuristerna får delegation att avge yttranden vid 

förelägganden från domstol eller annan myndighet. Styrelsen ska besluta om 

yttrandet ska vidhållas.  
 

Särskilt om punkterna 4.1 och 4.2 – Lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner  
 
I punkterna 4.1 och 4.2 regleras delegation gällande förfrågningsunderlag i 

upphandlingsärenden enligt LOU. Punkterna har ändrats genom att även 

omfatta lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK).  
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Särskilt om punkten 5.1  
Punkten har ändrats så att exploateringschefen har delegation under 

förutsättning att denne samråder med kommundirektören. 

Kommundirektören har inte längre någon egen delegation. 

 

Särskilt om punkten 5.4  

Exploateringschefen har upprepade gånger haft problem med att genomföra 

åtgärder i lantmäteriförrättningsärenden till följd av hur delegationen är 

formulerad.  

 

Lantmäteriet har invänt att exploateringschefen förvisso haft möjlighet att 

besluta i ärenden, men att tjänstemannen inte fått underteckna handlingar. 

Genom införandet av formuleringen ”samt underteckna handlingar” bedöms 

Lantmäteriet godkänna Exploateringschefens undertecknande.  
 

Särskilt om punkten 5.18  
Punkten 5.18 är ny och ger exploateringschefen rätt att bevilja förtida 

tillträde till en tomt i väntan på lantmäteriförrättning. Införandet innebär en 

administrativ lättnad. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta ändringarna 

i kommunstyrelsens delegationsordning.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S) 

och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framför yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

ändringarna i kommunstyrelsens delegationsordning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 240 Dnr 2019-000230 001 

Nytt reglemente Socialnämnden 

Sammanfattning  

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

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

reglementet för teknik-, fritid- och kulturnämnden den nya mallen. 

Socialnämnden reglemente föreslås nu få samma nya struktur. Vissa sakliga 

ändringar har också gjorts, bland annat föreslås det att nämndens utskott ska 

heta individutskott.      

Bedömning 

Allmänna ändringar - Ny struktur    

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKL. De flesta 

reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKL sedan 

reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKL ett nytt s.k. normalförslag 

för reglementen. Det nya normalförslaget hade genomgått en omfattande 

uppdatering jämfört med tidigare normalförslag från SKL.  

   

I Ronneby kommun är Kommunstyrelsens och Teknik-, fritid-och 

kulturnämndens reglemente baserat på SKLs förslag från 2018. 

Socialnämndens 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.   

 

Sakliga ändringar  

Vissa sakliga ändringar har skett. Dessa ändringar har arbetats fram 

tillsammans med förvaltningscheferna för socialförvaltningen och 

äldreförvaltningen. Förändringen är inte stor, men den klargör på ett bättre 

sätt rollfördelning mellan äldre- och socialnämnd.  

  

Nämndens särskilda uppgifter har också förändrats till viss del, studera 

förslaget för att se ändringarna. 

 

Remissyttrandet 

Socialnämnden har lämnat ett remissyttrande till föreslagna ändringar av 

reglementet där nämnden har yttrat sig i sju punkter, se bilaga 60, protokoll 

från socialnämnden. Dessa punkter besvaras enligt följande; 
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1. Formuleringen är en standardisering som återfinns i samtliga 

reglementen. Syftet är att formuleringen ska avse övergripande mål 

som inte är avhängigt tidsbegränsade mål.  

2. Ordet ”sysselsättning” har lagts till enligt nämndens förslag. 

3. Arbetsutskott har ändrats till individutskott på samtliga förekommande 

ställen i reglementet, enligt nämndens förslag. Det finns inga legala 

hinder till en sådan ändring, men det skall dock uppmärksammas att det kan 

leda till konsekvenser i fråga om nämndens beredning av ärenden. Syftet med 

den organisatoriska förändring som genomfördes inför den nya 

mandatperioden var att samtliga nämnder förutom socialnämnden fick 

beredningsutskott. Syftet var att arbetsutskottet skulle bereda socialnämndens 

ärenden. Se vidare under p. 7 nedan samt 6 kap. 6 § i reglementet gällande de 

av nämnden föreslagna uppgifterna för utskottet. 

4. Kulturutskott var en felskrivning som har ändrats till individutskott, 

enligt nämndens förslag. 

5. Formuleringen är en standardisering som återfinns i samtliga 

reglementen och som följer SKL:s mall.  

6. Kommunfullmäktige har inte möjlighet att utse vilka ledamöter som 

ska ingå i utskottet, av det följer bland annat att fullmäktige ej kan 

utpeka nämndens presidium såsom varande presidium i utskottet. 

Nämnden har alltså själv att utse ledamöterna i utskottet bland 

ledamöter och ersättare i nämnden, se Axel Danielsson, Kommunal 

nämndadministration, s. 81 (2018).  

7. Individutskottets uppgifter har reglerats enligt nämndens förslag.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i socialnämndens reglemente.      

Deltar i debatten 

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

(C) och Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

förändring: 

- Det som i 6 kap. Utskott och 6 § benämns som individutskott ändras 

till arbetsutskott och ges följande lydelse: 

”De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör först 

redogöras för i arbetsutskottet. Ordföranden i utskottet avgör hur 

ärenden ska redogöras i utskottet. Arbetsutskottet lämnar samtliga 

ärenden vidare till nämndens ordförande för fastställande av 

dagordning enligt 3 kap. 6 §. 

 

Arbetsutskottet ska också fatta beslut i individärenden i enlighet med 

gällande delegationsordning.” 

- Till följd av detta ska benämningen individutskott utgå även på 

övriga ställen i dokumentet och ersättas av arbetsutskott.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nytt reglemente med följande 

förändringar: 

1. Det som i 6 kap. Utskott och 6 § benämns som individutskott ändras 

till arbetsutskott och ges följande lydelse: 

”De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet bör först 

redogöras för i arbetsutskottet. Ordföranden i utskottet avgör hur 

ärenden ska redogöras i utskottet. Arbetsutskottet lämnar samtliga 

ärenden vidare till nämndens ordförande för fastställande av 

dagordning enligt 3 kap. 6 §. 

Arbetsutskottet ska också fatta beslut i individärenden i enlighet med 

gällande delegationsordning.” 

2. Till följd av detta ska benämningen individutskott utgå även på 

övriga ställen i dokumentet och ersättas av arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 241 Dnr 2019-000347 059 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
Serviceavtal för hissar, lyftplattor och portar 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun och Ronnebyhus AB upphandlar serviceavtal för hissar, 

lyftplattor och portar  

Bedömning 

 Upphandlingen avser täcka myndigheternas behov av skötsel, tillsyn, 

service och underhåll av hissar, lyftplattor och portar.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumentet avseende upphandling serviceavtal för hissar, 

lyftplattor och portar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumentet 

avseende upphandling serviceavtal för hissar, lyftplattor och portar. 

________________ 

Exp: 

Upphandlare, Annica Blomstrand  
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§ 242 Dnr 2019-000336 001 

Industrilabb/tecktank 

 

Sammanfattning  

 Under hösten 2017 flyttades verksamheterna som är knutna till 

vattenskärning och 3D-printing över till Näringslivskontoret från Cefur. Med 

detta följde uppdraget att söka kvittens från näringslivet kring vikten av att 

verksamheten drivs vidare, då i annan organisationsform med privat 

delfinansiering. Som alternativ till detta, ordnad avveckling av 

verksamheten. Det finns idag en överenskommelse med Techtank Olofström, 

(Olofströms kommun) kring modellen för ett samgående i ett gemensamt är 

bolag, Techtank AB. Lösningen är presenterad för näringslivet som bedömer 

det som intressant och värdefullt, inte bara för företagen i Ronneby och 

Olofström utan en angelägenhet för Blekinge med omnejd. Förslaget är 

tidigare presenterat för såväl KSAU som KS i Ronneby i form av 

informationsärende. Det överenskomna datumet för samgående var satt till 

20190630. Med anledning av de politiskt oklara läge som råder i Olofström 

har de meddelat att ärendet för deras del inte kommer upp för beslut förrän 

under hösten. Med anledning av detta följer att inte heller Ronneby kommun 

kan fatta beslut i ärendet samgående. Förutsatt att modellen för samgående 

fortsatt accepteras av båda parter kan detta genomföras under hösten, 

troligen per 31/12. Förändringen av processen innebär en viss osäkerhet 

kring samgående. Med beaktan av att budgetmedel för 2020 inte är avsatta 

för att driva verksamheten vidare blir frågan kring eventuell avveckling 

aktuell.   

Bedömning 

 Beroende av utvecklingen i Olofström så finns viss osäkerhet kring 

möjligheten av samgående i gemensamt bolag för de näringslivsanknutna 

verksamheterna som idag drivs i kommunal regi. Grundförutsättningarna 

kring samgåendet kan också förändras under hösten. Fasta kostnader i form 

av hyror för lokalen på Softcenter löper under 2020 men kostnad för 

personal i form av 1,5 heltid kan upphöra vid årsskiftet. För att detta skall 

vara möjligt krävs beslut kring avveckling av verksamheten knuten kring 

vattenskärning och 3D. Ett sådant beslut innebär att berörd personal sägs upp 

innan 30 juni med anledning av arbetsbrist. Detta hanteras i samråd med 

Personalenheten. Ett sådant beslut innebär inte att ett möjligt samgående i 

gemensamt bolag utesluts. Faller bitarna på plats och de nödvändiga 

politiska besluten fattas i respektive kommun under hösten är det fullt 

genomförbart.  
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Förslag till beslut 

 Beslut att avveckla verksamheten med uppsägning av personal i anledning 

av arbetsbrist.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

avveckla verksamheten med uppsägning av personal i anledning av 

arbetsbrist.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avveckla 

verksamheten med uppsägning av personal i anledning av arbetsbrist. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 243 Dnr 2019-000085 253 

Ronneby 22:1, fastighetsförsäljning Viggen norra 

Sammanfattning  

Detaljplanen för Viggen norra har vunnit laga kraft och den första 

etableringen är aktuell. McDonalds avser att etablera matrestaurang på 

området.   

Bedömning 

Detaljplanen för Viggen norra har vunnit laga kraft och den första 

etableringen är aktuell. McDonalds avser att etablera matrestaurang på 

området.   

 

Området som önskas köpa är ca 4000 kvm stort och är lokaliserat i den södra 

delen av området. Köpesumman är satt enligt tidigare KF beslut till 100 

kronor/kvadratmetern. Anslutningsavgifter samt lantmäterikostnaden 

tillkommer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

godkänna upprättat köpekontrakt.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 244 Dnr 2019-000032 446 

Ansökan om att få ingå i verksamhetsområdet för 
vatten och avlopp, Fällöstrands VA-ekonomiska 
förening 

 

Sammanfattning  

 Fällöstrands VA-ekonomiska förening har ansökt om att få ingå i 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  

Bedömning 

Miljöteknik och Fällöstrands VA-ekonomiska förening ligger i förhandlingar 

som inte är avslutade gällande övertagande av VA-anläggning. Innan 

verksamhetsområde för spill och vatten bildas i rubricerat område så vill 

Ronneby Miljöteknik som är Va-huvudman avsluta förhandlingen. 

Miljöteknik kommer då att ta över anläggningen från Fällöstrands Va-

ekonomiska förening. Efter att förhandlingarna är avslutade och Va-

anläggningen är överlämnad så kan fastigheterna införlivas i 

verksamhetsområde.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att Miljöteknik ska förhandla om att överta Va-

anläggningen på Fällöstrand och därefter införliva den i verksamhetsområde.   

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att ge i uppdrag åt Ronneby Miljö & Teknik AB 

att slutföra förhandlingen om att överta Va-anläggningen på Fällöstrand.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge i uppdrag åt Ronneby Miljö & Teknik AB att 

slutföra förhandlingen om att överta Va-anläggningen på Fällöstrand. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 245 Dnr 2019-000302 251 

Kilen 5, markanvisning och genomförandeavtal 

 

Sammanfattning  

Amasten Fastighets AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 5 för 

att projektera för nybyggnation av hyresbostäder. Detaljplanen för aktuell 

fastighet medger åtta våningar.   

Bedömning 

Amasten Fastighets AB är ett fastighetsbolag som finns etablerat i Ronneby 

sedan tidigare och nu önskar förstärka sitt bestånd ytterligare med 

nybyggnation av hyresrätter. Kilen 5 har tidigare varit markanvisad till C4 

som under anvisningstiden inte levererat skisser och förslag till 

nybyggnation samt efter anvisningstidens slut tackat nej till fortsatt avtal. 

Fastigheten är därmed fri att bjuda ut och Amasten är det företag som visat 

störst intresse för denna tomt. Företaget är medveten om vilka 

förutsättningar som gäller för Kilenområdet. Det inkluderar även 

parkeringsnormen på 0,5 parkering per lägenhet.  

 

Kilen 5 ligger direkt norr om röda magasinet. Magasinet är en egen fastighet 

och ingår inte i markanvisningen.  

 

Amasten Fastighets AB föreslås få markanvisning under nio månader för att 

projektera och leverera skisser samt material kring hur företaget tänker kring 

cradle to cradle. Förslag till markanvisningsavtal finns framtaget och bifogas 

som underlag.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta ge Amasten Fastighets AB 

markanvisning i enlighet med upprättat förslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge Amasten Fastighets AB markanvisning i enlighet 

med upprättat förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 246 Dnr 2019-000334 210 

Uppdrag ny detaljplan Droppemåla 

 

Sammanfattning  

Ronneby växer och ett ökat behov av bostäder finns i området söder om 

staden. Intresse för området Droppemåla finns och därför bör en detaljplan 

tas fram. En detaljplan för Droppemåla ligger även i enlighet med 

översiktsplanen.  

Bedömning 

Ronneby växer och med det ett ökat behov av bostäder. För att möjliggöra 

för exploatering i Droppemåla bör en detaljplan tas fram. I den gällande 

översiktsplanen finns det områden för bostadsändamål utpekade i området 

med avsikt att komplettera den befintliga bebyggelsen. Utifrån 

översiktsplanen har man i aktuellt planprogram södra Risatorp arbetat fram 

ett skissförslag kring området där man tittat på möjligheten för etablering av 

både bostäder och förskola med hänsyn till rådande naturförhållanden. Det 

finns även ett framtaget förslag kring hur trafiksituationen ska kunna lösas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta ge Miljö- och Byggnadsnämnden i 

uppdrag att ta fram detaljplan för bostäder i Droppemåla.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) 

och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetstutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta 

fram detaljplan för bostäder i Droppemåla. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 247 Dnr 2019-000326 253 

Listerby 16:54, Ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

Sara Olsson och Mikael Harrysson har ansökt om att få köpa del av Listerby 

16:54 för att bygga permanentbostadshus. Aktuellt område ligger i 

korsningen mellan Blekingsekesvägen och Jaktkanotvägen i Slättanäs. 

Området ligger utanför detaljplan. Förutsättningarna för bebyggelse på 

platsen är goda genom kommunalt VA och lämpliga markförutsättningar  

Bedömning 

Markområdet som önskas förvärvas ligger i korsningen mellan 

Blekingsekesvägen och Jaktkanotvägen i Slättanäs och är skogsområde. Det 

finns ingen avstyckad tomt varpå fastighetsbildning krävs som om det blir 

aktuellt bekostas av köparen. Sökande önskar bygga permanentbostadshus 

på tomten. Tomten angränsar till befintlig bebyggelse och lämplig 

tomtstorlek att avstycka är ca 1500-2000 kvm. Tomten kommer inte att 

knytas till fritidsbebyggelsen mot Slättanäsvägen utan anta 

permanentbostadskaraktären i angränsande bostadsområde. Kommunalt VA 

finns i vägområdet. Några skydd i form av ex biotopskydd eller annan 

skyddsvärdnatur finns inte på platsen.  

 

Området berörs inte av detaljplan men har tidigare varit föremål för förslag 

till detaljplan. Området borttogs från detaljplan genom regeringsbeslut från 

2004 (se underlag). Där anfördes bland annat att området är av karaktären 

fritidsbebyggelse. Då området idag inte är planlagt kan man pröva 

möjligheten till bebyggelse med permanentbostadshus genom 

förhandsbesked.  

 

Ärendet föreslås fortsätta genom att sökanden ges möjlighet att söka 

förhandsbesked på egen bekostnad för nybyggnation. Vid positivt 

förhandsbesked kan kommunen sälja marken. Detta hanteringssätt för att inte 

sälja mark som inte kan bebyggas. Processen blir något längre för sökande 

men tryggare. Ett inriktningsbeslut om försäljning bör tas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta om inriktningsbeslut att sälja del av 

Listerby 16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för nybyggnation.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C) 

och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta om inriktningsbeslut att sälja del av Listerby 

16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för nybyggnation. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 248 Dnr 2019-000343 303 

Utökning av verksamhetsområde för vatten, spill och 
dagvatten Johannishus 

 

Sammanfattning  

De sista åtta planlagda tomterna i Johannishus är under exploatering och 

behovet av att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill och dagvatten 

finns.    

Bedömning 

De sista åtta planlagda tomterna i södra Johannishus är under pågående 

exploatering och behovet av att utöka verksamhetsområdet för vatten, spill 

och dagvatten finns. Området är del av fastigheten Hjortsberga 4:73. 

Kommunala anläggningar finns i angränsande område.  

 

  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att besluta om att införliva del av Hjortsberga 

4:73 i verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Område för utökat 
verksamhetsområde 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införliva del av Hjortsberga 4:73 i 

verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 249 Dnr 2019-000215 4310 

Snittinge - Åtgärd för fiskvandring  

 

Sammanfattning  

 Dammen vid Snittinge i Bräkne-Hoby är ett vandringshinder i Bräkneån 

som hindrar ån från god ekologisk status, något som upptas i Emåförbundets 

utredning beställt av Länsstyrelsen i Blekinge år 2007.  

Åtgärd krävs för att underlätta fiskvandringen uppströms och stärka 

Bräkneåns bestånd av öring och i viss mån ål, samt gynna reproduktionen av 

de hotade arterna flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla. 

Säkerhetsutredning som genomförts har även påvisat åtgärdsbehov för 

dammkonstruktionen. 

Uppdrag gavs till WSP, efter en förnyad konkurrensutsättning, för att 

kartlägga vilka åtgärder som är tekniskt genomförbara med möjlighet att få 

ett tillstånd från MMD. 

WSP:s utredningar och rapporter visar tre (3) olika alternativ på lösningar 

där de även upplyser fördelar och nackdelar med de olika alternativen, samt 

kostnaderna. 

 

Alternativ 1 – Naturlig fiskväg, höger strand 

En fiskväg med en längd på ca 255 meter belägen på den högra stranden, där 

det är lättast att förlägga, med en lutning om ca 2 %. Föreslagen fiskväg 

kommer att möjliggöra uppströmsvandring för samtligt förkommande arter 

och åldersstrukturer i vattensystemet. Genom fiskvägen möjliggörs även 

nedströmsvandring. 

Hela stigrännan utformas enligt vedertagna principer för naturlika fiskvägar, 

vilket bland annat innebär att rännan bekläs med natursten av varierande 

storlek samt utplacerade stenblock för att skapa ett gynnsamt flöde. 

Fiskvägen är dimensionerad för att kunna hantera flöden upp till MQ 

(medelvattenföring) vilket motsvarar ett flöde på ca 3 m3/s. Utifrån upprättat 

varaktighetsdiagram kommer fiskvägen att kunna ta hela vattenföringen 

under ca 65 % av tiden. Vid flöden över 3 m3/s sker avbördningen även via 

utskoven och eller överfallsdammen.  

För- och nackdelar  

+ Medger passage för samtliga arter och tillväxtstadier.  

+ Fungerar som habitat för fauna och flora.  

+ Bedöms smälta in väl i omgivningen.  
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+ Kräver relativt sett lite underhåll och skötsel.  

+ Dimensioneras för att kunna hantera stora flöden vilket innebär att 

fiskvägen under långa perioder kommer att vara den enda vandringsvägen 

(inget konkurrerande flöde i form av spill från dammen).  

- Utrymmeskrävande.  

- Kräver ingrepp i områdets naturmiljö men på sikt bedöms fiskvägen smälta 

in väl i omgivningen. 

Kostnader 

Kostnaderna för att anlägga den naturliga fiskvägen uppskattas till 8 miljoner 

kronor 

Servicekostnader för allmänt underhåll och skötsel samt reglering av luckor 

uppskattas till ca 50 000 kronor per år. En fiskräknare, som kan komma att 

krävas av myndigheterna, uppskattas till ca 1 miljon kronor att 

färdiginstallera. Därutöver tillkommer en årlig bedömd kostnad om ca 100 

000 kronor för drift, underhåll och databearbetning. 

 

Alternativ 2 – Slitstrappa, höger strand 

Som alternativ till en naturlik fiskväg har en teknisk fiskväg i form av en 

slitstrappa studerats. Slittrappan utformas med ca 3 m långa och 1,8 m breda 

pooler. Fallhöjden mellan varje enskild pool har satts till 0,12 m vilket, 

baserat på rådande fallhöjd ger ca 42 pooler och en fiskvägslängd om ca 120 

m. För att begränsa arbetsområdet och därmed ingrepp i naturmiljön anläggs 

fiskvägen i ett sicksackmönster inom ett begränsat område nedströms 

dammen. Vid varje vändpunkt anläggs vilopooler 

Fiskvägen är dimensionerad för att kunna hantera flöden upp till 0,5 m3/s. 

Utifrån upprättat varaktighetsdiagram kommer fiskvägen att kunna ta hela 

vattenföringen under 20 % av tiden. Vid flöden över 0,5 m3/s sker 

avbördningen via utskoven och eller överfallsdammen. 

För- och nackdelar  

+ Fungerar för de flesta arter och tillväxtstadier.  

+ Mindre utrymmeskrävande än en naturlik fiskväg.  

- Hanterar ett betydligt mindre flöde vilket göra att det under långa perioder 

kommer att ske ett spill över dammen. Detta kan skapa en alternativ 

vandringsväg (valmöjlighet) för den uppströmsvandrande fisken.  

- Oklar funktion för nedströmvandrande fisk. Då spilltappning från dammen 

kommer att behöva ske i stor omfattning kommer särskilda anpassningar för 

nedströmsvandrande fisk att krävas.   

- En slitstrappa kommer att utgöra ett stort och onaturligt inslag i 

naturmiljön, vilket bedöms påverka upplevelsen i området negativt. 

- Större skötsel- och underhållsbehov än en naturlik fiskväg.  
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- Ökad risk för att ohärdad betong kommer i kontakt med åvatten under 

entreprenaden.    

Kostnader 

Kostnaderna för att anlägga slitstrappan uppskattas till 8 miljoner kronor 

Servicekostnader för allmänt underhåll och skötsel samt reglering av luckor 

uppskattas till ca 100 000 kronor per år. En fiskräknare, som kan komma att 

krävas av myndigheterna, uppskattas till ca 1 miljon kronor att 

färdiginstallera. Därutöver tillkommer en årlig bedömd kostnad om ca 100 

000 kronor för drift, underhåll och databearbetning. 

 

Alternativ 3 – Utrivning  

Förslag till utrivning av Snittingedammen ingick inte att utreda inom 

ramarna för WSP:s uppdrag. Med beaktande av dammens dåliga skick och 

tidigare genomförd dammutredning har emellertid WSP gjort en grov 

kostnadsbedömning.  

Kostnaden för att riva ut Snittingedammen bedöms uppgå till ca 1 miljon 

kronor. Detta förutsätter att arbetet kan ske utan fångdammar.  

Genom en utrivning återgår Snittingefallet till de historiska 

referensförhållandena vilket bland annat innebär att de fiskar som naturligt 

kunnat företa vandring före mänsklig verksamhet vid fallet, även 

fortsättningsvis kommer att kunna vandra. Inga kostnader för drift och 

underhåll föreligger. 

 

Utöver kostnaderna med att anlägga en naturlig fiskväg enligt alternativ 1 

eller en slitstrappa enligt alternativ 2 tillkommer kostnader för att restaurera 

dammen. Kostnaderna för detta uppgår enligt genomförd 

dammsäkerhetsutredning till någonstans mellan 5 och 10 miljoner 

kronor.Med detta underlag och dess kostnader kommer det vid 

utförandetillfället samt i framtiden bli billigare med en utrivning.  

Studier från Länsstyrelsen i Örebro visar positiva reaktioner hos boende 

kring en vattenspegel efter en total utrivning. Innan utrivningen var 60 % av 

närboende negativa till en åtgärd, 33 % positiva och 7 % var varken eller. De 

som var negativa till en åtgärd värdesatte bland annat vattenspegeln, den 

vackra miljön och värdefulla kulturvärden.  

På samma fråga efter åtgärden var 64 % positiva till åtgärden på platsen. De 

ser det forsande vattnet som trevligare än vattenspegeln, miljön är mer 

naturlig, vackrare och att det finns gott om fisk samt att det är en trevligare 

miljö som de ofta besöker.  
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Kommer man inte fram till något beslut utan önskar fler utredningar så måste 

en konsekvensutredning och dammsäkerhetsklassificering av dammen att 

utföras för att säkerhetsställa att det är tryggt att vistas kring dammen samt 

att ett dammbrott inte kommer att orsaka skada för järnvägsbron, 

Blekingebanan.  Visar dessa utredningar att ett brott kan förknippas med fara 

kan det komma att bli aktuellt med en avsänkning av vattenspegeln.  

Bedömning 

Med ovanstående sammanfattning samt med bifogade rapporter och material 

är den bästa lösningen en total utrivning med återgående till naturlig åfåra. 

Med denna lösning kommer man få ett godkänt beslut från MMD och ingen 

åverkan kommer att utföras i nyckelbiotopsområde. Åtgärden med en sänkt 

damm kommer medföra en helt ny naturupplevelse men nya arter i området 

samt helt andra möjligheter till rekreation. 

Förslag till beslut 

Att besluta om total utrivning med åtgående till naturlig åfåra.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C) 

och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet med följande 

motivering 

3. Uppdrag ges om att ur kostnadssynpunkt analysera alternativ tre, att 

anlägga en fisktrappa i form av ett rör (FishFlow), i enlighet med 

beslut 2019-02-11 § 61. Vidare ska även tidigare förslag, tillexempel 

förslag om total utrivning med bibehållen vattenspegel i enlighet med 

utredning och förslag från IGNITA 2014 ses över. Samråd med 

Bräkneåns vattenråd ska beaktas och planeras för. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med följande 

motivering: 

Uppdrag ges om att ur kostnadssynpunkt analysera alternativ tre, att anlägga 

en fisktrappa i form av ett rör (FishFlow), i enlighet med beslut 2019-02-11 

§ 61. Vidare ska även tidigare förslag, tillexempel förslag om total utrivning 

med bibehållen vattenspegel i enlighet med utredning och förslag från 

IGNITA 2014 ses över. Samråd med Bräkneåns vattenråd ska beaktas och 

planeras för. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 

Mark- och exploateringsenheten, Daniel Camenell 
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§ 250 Dnr 2019-000339 250 

Information, projekt Kv. Kilen 7 

 

Sammanfattning  

Styrelsen för AB Ronnebyhus har 2019-04-29 § 30 beslutat att ge VD och 

ordförande i uppdrag att informera kommunstyrelsen om fas 2 beslut för 

kvarteret Kilen. Bifogat styrelsens beslut 2019-04-29 § 30.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan ställningstagande i arbetsutskottet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 251 Dnr 2019-000329 040 

Information om kommunens krediter 2019-04-30 

 

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 2019-04-30 till 202 (187) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2018-12-31. 61 (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 låg per 2019-04-30 på -0,25 % (-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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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. 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen att rapportera beslutet jämte 

sammanställning över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 252 Dnr 2017-000697 217 

Samråd - Detaljplan för Karossen 5 

 

Sammanfattning  

Arbetet med att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Karossen 5 med flera 

fastigheter i Ronneby stad startade i och med att miljö- och 

byggnadsnämnden beviljade planbesked 2018-01-24 § 16. Efter 

planbeskedet beviljades har ett planavtal ingåtts med fastighetsägaren till 

Karossen 5 och en trafikutredning arbetades fram som underlag för 

planförslaget. Den nya detaljplanen arbetas fram med ett normalt 

planförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900) och beslut ska nu 

fattas om samråd för förslaget. 

 

Samtliga samrådshandlingar och tillhörande undersökningar finns på: 

www.ronneby.se/karossen5.       

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden mottog en ansökan om planbyte för 

fastigheten Karossen 5 2017-11-09. Efter handläggning med 

remissförfarande beslutade miljö- och byggnadsnämnden att bevilja 

planbesked 2018-01-24 § 16 för fastigheten. Sökanden har därefter tagit sin 

ansökan om planbesked i anspråk genom att ingå planavtal med Ronneby 

kommun för arbetet. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa en bredare markanvändning än vad 

gällande planförhållanden medger och en stadsmässig arkitektur och 

stadsbild i ett framväxande handelsstråk längs Karlshamnsvägen. Planen 

syftar förutom till fler markanvändningar med handels- och industriändamål 

också till att reglera en robustare trafikföring i området. 

 

Sökanden har bekostat en översiktlig miljöteknisk markundersökning för 

fastigheten Karossen 5 då denna kartlagts som potentiellt förorenad enligt en 

kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Blekinge län. Undersökningen utgör 

här ett underlag till detaljplanen tillsammans med en trafikutredning. I 

samband med ansökan om planbesked konstaterades behovet att studera 

trafiksituationen i en helhet för att kunna utforma ett lämpligt planförslag. 

Detta har fått till följd att gatumarken runt kvarteret Karossen ingår i 

planområdet för att kunna skapa en ny infart till Industrigatan från 

Karlshamnsvägen. 

 

http://www.ronneby.se/karossen5
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Förutom en miljöteknisk markundersökning och en trafikutredning utgör 

också en geoteknisk undersökning från 1978 ett underlag till detaljplanen. 

Den geotekniska undersökningen gjordes i samband med att Sörbybäcken 

förlades i en kulvert i den norra delen av planområdet.      

Förslag till beslut 

Att inte ha någon erinran mot samrådsförslaget till ny detaljplan för 

Karossen 5 med flera fastigheter.      

Deltar i debatten 

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

Sven Åke Johansson (SD), Magnus Pettersson (S) och Kenneth Michaelsson 

(C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha någon 

erinran mot samrådsförslaget till ny detaljplan för Karossen 5 med flera 

fastigheter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 253 Dnr 2019-000158 214 

Granskning - Förslag till detaljplan för Björnen 10  

 

Sammanfattning  

Adress: Götgatan 31, Ronneby kommun 

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2016-08-18 MBN § 148 upprättat 

ett förslag till ny detaljplan för Björnen 10 i centrala Ronneby (Espedalen) 

Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning 

med nya bostäder, centrumändamål och skola i ett centralt läge.      

Bedömning 

För Björnen 10 gäller idag detaljplan: Nr. 86, Förslag till Detaljplan för 

Björnen 6, omfattande nytt hälsocenter, serviceboende och 

studentlägenheter, laga kraft 1999-07-08. Genomförandetiden har löpt ut. 

Gällande plan medger för Björnen 10, bostäder i en våning, max 600 kvm. 

För projektet har en behovsbedömning genomförts och kommunens 

ställningstagande är att planens genomförande inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan och att en MKB därmed inte behöver upprättas. 

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Blekinge län som instämmer med 

kommunen. 

Planförslaget har varit ute på samråd under mars månad. Synpunkter inkom 

från Länsstyrelsen Blekinge, Lantmäteriet, Kommunledningsförvaltningen, 

Anna Hinseäng, Region Blekinge, Räddningstjänsten Östra Blekinge, 

Miljöteknik, Hyresgästföreningen, Urban Jönsson och Äldrenämnden. 

För att bebyggelsen inte ska komma för nära gatan förses planen med en ca 

sexmeter bred punktprickad remsa som också utgör u-område för 

underjordiska ledningar. Ändringar efter samrådet är framför allt att 

byggnadshöjden ökas från 12 meter (tre våningar) till 24 meter (sexvåningar) 

och korsmarkerad mark minskar till förmån för att kunna bygga högre 

punkthus. Bestämmelser ang. exploateringsgrad läggs till. Ändringar i 

planbeskrivning markeras med lodrätt streck i kanten.  

Handlingarna finns på www.ronneby.se/bjornen10      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra.   

http://www.ronneby.se/bjornen10
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 254 Dnr 2019-000155 261 

Avtal arrende Stora Ekön 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-02-14 § 19 

1992 tecknades ett arrendeavtal mellan Ronneby Kommun och fyra berörda 

fastighetsägare på Stora Ekön. I detta avtal regleras ansvar och verksamhet 

på tre områden: Hamnområde, lotsplan, som är en samfällighet, samt en 

byggnad kallad Lotsutkiken. Hamnplan och Lotsutkiken har i sin tur skötts 

och vårdats av föreningen Navigationssällskapet. Kommunens avtal med 

Navigationssällskapet är uppsagt och markägarna har sagt upp 

arrendeavtalet, som var satt att gälla 25 år med start 1992. ( Se beslut i 

fullmäktige § 134 1992). Ett nytt förslag till avtal är framlagt. Innehållet är 

bearbetat i samråd med kommunjurist samt i dialog med nuvarande 

markägare, vilka har godkänt skrivningen i avtalsförslaget. 

 

Ny information efter återremiss av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019-03-11 § 103 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  behandlade ärendet gällande ett avtal 

mellan Ronneby kommun och berörda markägare på Stora Ekön på sitt 

marsmöte. Ärendet återremitterades med anledning av förslaget att den årliga 

arrendesumman som kommunen ska betala föreslogs uppräknas enligt PPI, 

prisindex i producent- och importledet.  

Bedömning 

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2019-02-14 § 19 

Kommunen har ett intresse att utveckla skärgården i Ronneby. Stora Ekön är 

en viktig pusselbit i detta arbete. I projektet ARK56 som är regionalt är Stora 

Ekön med som ett viktigt besöksmål för kajakpaddlare samt båttrafik. 

Länsstyrelsen har avsatt medel för åtgärder på ön enligt en utvecklingsplan i 

samverkan med kommunen. Även ARK 56 har en budget för utveckling 

vilken ligger under kommunledningen. 

Följande åtgärder är planerade: 

 Iordningställande av två toaletter på Lotsplan i befintlig byggnad 

 Iordningställande av brunn till dricksvatten om möjligt 

 Iordningställande av övriga byggnader på området som 

servicebyggnader och för övernattning 

 Flytbrygga till kajaker 
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 Renovering av stenpir i hamnen. 

 Utveckling av fler båtplatser 

 Röjning av ön enligt plan från Länsstyrelsen. 

 Avyttrande av Lotsutkiken till fastighetsägaren Saxemara 18:1.  

Efter tecknande av avtal går processen vidare för kommunen att teckna nytt 

skötselavtal med Navigationssällskapet eller annan förening.  

 

Ny information efter återremiss av kommunstyrelsens arbetsutskott 

2019-03-11 § 103 

Frågan om vilket index som brukar användas är ställd till Anna Hinseäng, 

som menar att PPI är det index som används i detta sammanhang. Från 

markägarna förslår ett möjligt alternativ: En årlig uppräkning med en fast 

summa.    

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-02-14 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtal. 

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

fullmäktige att godkänna förlag till avtal med indexuppräkning enligt 

liggande förslag. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att indexuppräkningen sker genom konsumentprisindex (KPI).      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till avtal med förändringen att 

indexuppräkningen sker genom konsumentprisindex (KPI). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 255 Dnr 2019-000332 101 

Huvudmannaskap för Blekinges leder 

 

Sammanfattning  

 Ända sedan Blekingeleden invigdes på 80-talet har en osäkerhet rått 

gällande huvudmannaskapet för Blekingeleden. Detta ha lett till ojämn 

kvalitet på Blekingeleden med varierande ansvarstagande från kommunerna.  

Två regionala projekt gällande utveckling av enhetliga leder avslutas efter 

sommaren. Då avslutas dessa projekt med regionalt anställda projektledare. 

Detta gäller utvecklingen av ARK 56, samt utveckling av Blekingeleden. 

Båda har stora manifestationer genom invigningar första veckan i juni. 

Centrum för evenrmangen kommer att ligga i Järnavik.  

 

Nu föreligger ett förslag till  avtal gällande framtida förvaltning och 

huvudmannaskap: Region Blekinge föreslås som huvudman och 

kommunerna föreslås ansvara för drift och underhåll.  

 

Förslaget ligger i linje med de diskussioner som förelegat på 

tjänstemannanivå i nätverksträffar. Ett förtydligande av ansvarsfördelningen 

har efterfrågats under lång tid. Lösningen liknar den struktur som finns i 

Region Skåne och som har fungerat väl under flera år.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen förslår fullmäktige ställa sig bakom liggande 

avtalsförslag samt godkänna förslag till finansiering för Ronneby.   

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom liggande avtalsförslag samt 

godkänna förslag till finansiering för Ronneby. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 256 Dnr 2019-000348 001 

PFAS - Dåtid, nutid, framtid 

 

Sammanfattning  

 

  
1. Dåtid  
 
1.1. Bakgrund  
Senhösten 2013 upptäcktes stora mängder PFAS-ämnen i råvattentäkten G6 i 

Ronneby kommun. Detta ledde till att Brantafors vattenverk stängdes; en 

begäran om riskvärdering skickades till Livsmedelsverket; presskonferens hölls 

och information till kommunmedlemmarna gick ut.  

 

Akuta följder av stängningen var att Miljöteknik fick koppla in Kärragårdens 

vattenkraftverk som under en tid gick nära maxbelastning. Livsmedelsverkets 

riskvärdering gjorde gällande att tolerabelt dagligt intag (TDI) för PFOS 

överskreds, men att det sannolikt inte förelåg någon akut hälsorisk.  

 

Under våren 2014 hölls samrådsmöten med Försvarsmakten, dåvarande 

Generalläkaren, Länsstyrelsen, kommunledningen (vem som deltog från 

kommunledningen vet jag inte), Miljö- och byggnadsförvaltningen i Ronneby 

samt Miljöteknik. Det genomfördes omfattande provtagningar av jordmassorna 

och parallellt inledde Arbets- och miljömedicin i Lund epidemiologiska studier.  

 

Ansvarsfrågan ansågs under åren 2014-2015 som förhållandevis klar då 

Försvarsmakten, genom Folke Borgh, tog på sig ansvaret för föroreningen. Man 

vitsordade påståendet att försvarsmakten i sin brandsläckingsverksamhet använt 

ett brandskum som innehållit PFAS-ämnen och att det är därför PFAS-ämnen 

finns i grundvattnet.  

 

1.2. Dricksvattentillgången  
Under 2014 togs Brantafors vattenverk åter i bruk, dock bara med 25% 

kapacitet, Miljöteknik tvingades stänga verket igen senare under året till följd av 

förhöjda PFAS-halter. Våren 2015 fattade Miljöteknik beslutet att stänga 

Brantafors helt och hitta en annan lösning. Omfattande bevattningsförbud 

infördes som en följd av detta. Parallellt med skeendet i Brantafors vattenverk 

påbörjade Miljöteknik arbetet med att hitta nya råvattentäkter och hösten 2015 

borras följaktligen fyra grusfilterbrunnar i Karlsnäs. Tillfälliga ledningar dras 

över jord och projektering för nedgrävning påbörjas.  

1.3. PFAS-föreningen  
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Under våren 2014 bildas en facebookgrupp för drabbade i Kallinge och under 

hösten 2014 hålls ett offentligt möte där över 300 personer deltar. PFAS-

föreningen bildas under våren 2015. Senare under våren 2017 lämnar PFAS- 

föreningen in en stämningsansökan mot Miljöteknik, cirka 170 personer står 

bakom stämningen.  

 
1.4. Bredåkradeltat  
Brantafors vattenverk ligger mitt i Bredåkradeltat. Vattentäkten i Bredåkra är en 

av södra Sveriges största och har potentialen att försörja stora delar av Blekinge 

med dricksvatten. Hela Bredåkradeltat är dock förorenat av PFAS och under 

våren 2017 började Länsstyrelsen överväga att göra om Bredåkradeltat till 

miljöriskområde.  

För att ett miljöriskområde ska få inrättas ska området vara så allvarligt 

förorenat att det, med hänsyn till miljö- och hälsorisker, är nödvändigt med 

begränsningar av markanvändningen.1 Arbetet har dock, enligt obekräftade 

uppgifter, avstannat till följd av stor personalomsättning på Länsstyrelsen.  

 

2. Nutid  
 
2.1. Ansvarsfrågan - PPP  
 
Något ska sägas om ansvarsfrågan. Kommunen har inte stått i någon närmare 

kontakt med försvarsmakten under det senaste året. Enligt uppgift har PFAS-

frågan flyttats från en miljöavdelning till den juridiska avdelningen.  

 

Försvarsmakten har inte uttalat sig i ansvarsfrågan sedan PFAS-frågan började 

hanteras av den juridiska avdelningen. Av internationell rätt följer en princip 

som bygger på att den som förorenat något står för kostnaderna (Polluter pays 

principle). Denna princip är införd i 2 kap. Miljöbalken.  

 

2.2. Dricksvattentillgången  
 
Under senhöst 2016 inleddes förhandlingar med försvarsmakten om vem som 

skulle ta kostnaderna för Karlsnäsentreprenaden. Efter långa avtalsförhandlingar 

enades parterna. Entreprenaden är idag avslutad och råvatten från Karlsnäs går i 

permanenta ledningar till vattenverket i Brantafors. Vattentillgången är f.n. 

tillfredställande.  

 

Den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA tittar dock på nya riktvärden för 

hur höga halter av PFAS som får finnas i dricksvatten. Idag får PFAS-förekomst 

ej överskrida 90 ng/lit. Dricksvattnet innehåller idag mindre än 90 ng/lit.  

 

Det finns dock en risk att EFSA sätter värdet avsevärt mycket lägre med resultat 

att Livsmedelsverket följer efter. VA-chefen påpekar att en kraftig sänkning av 
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halterna skulle komma att medföra nya och omedelbara kostnader för 

Miljöteknik. Detta främst genom att omfattande kolfilterrening skulle behöva 

inledas.  

 

2.3. PFAS-Föreningen  
 
PFAS-föreningen och Miljöteknik tvistar fortsatt. Miljöteknik har en 

ansvarsförsäkring hos Länsförsäkringar och deras juridiska avdelning är därför 

bolagets ombud och hanterar tvisten. Ombuden positionerar sig fortfarande inför 

en huvudförhandling, något som tidigast sker i höst. 

Under sommaren 2018 meddelade högsta domstolen att produktansvarslagen 

skulle vara tillämplig lag när ett bolag distribuerar dricksvatten. Det innebär i 

korthet att bolaget är strikt ansvarig för skador som uppstår.  

 

 
2.4. Bredåkradeltat  
 
Föroreningen ligger kvar. Något arbete i anslutning till föroreningen sker ej.  

 

3. Framtid  
 
3.1. Analys  
 
Dricksvattenförsörjningen är tillgångsmässigt säkrad genom entreprenaden 

Karlsnäs-Brantafors. Försvarsmakten har stått för kostnader i enlighet med 

avtalet. Att EFSA förändrar riktvärdet för PFAS-förekomst utgör dock en risk 

och riskerar skapa stora kostnader för Miljöteknik.  

 

Tvisten med PFAS-föreningen går vidare och hanteras av Miljöteknik 

tillsammans med kommunjurist samt ombuden från Länsförsäkringar. Tvisten är 

avgränsad och kontrollerad.  

 

Flera kommuner har upptäckt PFAS i sitt grundvatten, i princip samtliga 

kommuner som har eller har haft närvaro av flygplatser löper stora risker. Vissa 

kommuner i Sverige är inbegripna i rättstvister i anslutning till PFAS-

föroreningar, andra arbetar med att försöka rena sitt dricksvatten. Det finns 

flertalet nätverk runtom i Sverige som arbetar med PFAS-frågor, däribland 

Kemikalieinspektionen och Svenskt vatten. Ronneby kommun deltar inte på ett 

strukturerat sätt i något av nätverken. Tydliga mandat saknas.  

 

Bredåkradeltat i Ronneby kommun är en av Sydsveriges största 

grundvattentäkter, men det är idag förorenat och kan inte användas till 

dricksvattenproduktion. Det är idag inte klarlagt hur omfattande föroreningarna 

är eller hur de migrerar, försvarsmakten genomför på egen hand olika 
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provtagningar. I egenskap av fastighetsägare har kommunen, i vissa fall, en 

skyldighet att avhjälpa föroreningsskador.2 Kommunen bedriver dock inte något 

aktivt miljöarbete, det som sker är knutet till olika individer på Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Struktur kring uppföljning och arbete saknas.  

 

Det bedrivs inte någon samlad omvärldsbevakning, däremot finns det flertalet 

olika individer inom kommunkoncernen med kunskaper om PFAS och som i sitt 

dagliga arbete genomför omvärldsbevakning. Kunskapen finns dock inte samlad 

utan är helt individburen, liksom isolerade öar, i kommunkoncernen. 

 

 
3.2. Slutsats  
Kommunen saknar idag en struktur för att övergripande hantera PFAS-frågorna. 

Miljöteknik hanterar tvisten mellan PFAS-föreningen och bolaget, samt 

dricksvattenförsörjningen, kommunen bör dock ansvara för 

koncernövergripande samordning av PFAS-arbetet.  

 

Kommunen bör också påbörja ett arbete för att utreda föroreningsskadorna i 

Bredåkradeltat. Ett sådant arbete är dock komplext och förutsätter att 

kommunen utser en tvärvetenskaplig projektgrupp som har förmågan att hantera 

både den juridiska- och den miljövetenskapliga dimensionen, se exempelvis 

nedanstående projektmodell från Statens geotekniska institut.  

 

     
När ett potentiellt förorenat område är identifierat, arbetar man vidare med det i flera steg, från 
inventering och riskklassning via olika utredningar fram till eventuell projektering, åtgärd och utvärdering.  
Källa: Statens geotekniska institut. 

Det övergripande målet ska vara att säkra framtida tillgång till rent vatten i 

Ronneby kommun. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(63) 
2019-05-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

kommundirektören i uppdrag att utreda kostnader och förutsättningar i övrigt för 

en tvärvetenskaplig projektgrupp. Kommundirektören ska återrapportera 

utredning och äskanden till kommunstyrelsen snarast möjligt.       

Deltar i debatten 

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

Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppdra åt kommundirektören 

att ta kontakt med fortifikationsverket och försvarsmakten för att fortsätta 

diskussionen i ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommundirektören att ta kontakt 

med fortifikationsverket och försvarsmakten för att fortsätta diskussionen i 

ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören, Tommy Ahlqvist  

Kommunjurist, Mathias Kågell  
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§ 257 Dnr 2019-000349 310 

Flytt av den digitala infartsskylten vid väg 27 

 

Sammanfattning  

Placeringen av den digitala infartsskylten vid väg 27 har anmälts till 

Länsstyrelsen av Trafikverket som varande trafikfarlig. Trafikverket kräver 

att skylten flyttas utanför vägens säkerhetszon (10 meter från asfaltskant).  

 

Efter att ha gått igenom ursprungliga ansökningar och tillstånd har 

Kommunikationschefen och Kommunjuristen kommit fram till att skylten 

verkligen är felplacerad. Trafikverket har gått med på att dra tillbaks sin 

anmälan om skylten flyttas skyndsamt och Kommunen har yrkat på att 

Länsstyrelsen avskriver ärendet. Besked om detta väntas inom en månad. 

 

En flytt av skylten är förstås behäftat med kostnader som idag inte finns 

budgeterade. Baserat på kostnaderna för att montera skyltarna äskas därför 

200 000 kr för flytt av skylten. 

Bedömning 

Länsstyrelsens beslut (bilaga 1) från 2014-07-04 avseende skylten på väg 27 

är formulerat som följer:  

Gällande skylten på riksväg 27, norr om Ronneby, har länsstyrelsen 

vid besök på platsen uppfattat det som att den skylt som finns 

uppsatt idag byts mot den digitala skylten. I sådant fall anser inte 

länsstyrelsen att skyltens placering kommer att störa trafiken. 

Vidare står den inte vid en komplicerad trafiksituation, t.ex. 

korsning eller cirkulationsplats. Ej heller kan landskapsbilden anses 

påverkas på sätt som medför att tillstånd inte kan ges. 

 

I platsbeskrivningen har dock kommunens tjänsteman (2015-06-25) visat på 

en annan plats – se bilaga 2. I den bilagan finns följande bild: 
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I bilden syns den befintliga skylt (vid pilen) där den digitala infartsskylten nu 

är placerad 

 

Det förefaller troligt att Trafikverket sett och accepterat placeringen som 

föreslås i bilaga 2, vilket i sin tur har lett fram till anmälan då skylten faktiskt 

nu är placerad på en annan plats och i allra högsta grad inom vägens 

säkerhetszon. 

 

Detta innebär att Länsstyrelsen har underlag för att undanröja det befintliga 

tillståndet om ärendet går vidare. För att undvika en långdragen process med 

ansökan av nytt tillstånd har samtal förts med Trafikverket som även besökt 

platsen tillsammans med tjänstemän från Kommunen. I diskussionen med 

Trafikverket, efter deras anmälan, har Kommunen anvisats en plats som 

ligger i linje med Kommunens eget initiala förslag. Där är även elskåpet som 

försörjer skylten placerat.  

 

Om en flytt sker skyndsamt drar Trafikverket tillbaks sin anmälan vilket gör 

att Länsstyrelsen kan avskriva ärendet. 

 

Tjänstemännens bedömning är att en flytt av skylten bör initieras så fort som 

möjligt. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anslå 200 000 kronor i 

investeringsmedel för flytt av den digitala infartsskylten vid väg 27.      
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Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson 

(C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via extern upplåning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anslå 200 000 kronor i investeringsmedel för flytt av 

den digitala infartsskylten vid väg 27. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 258 Dnr 2019-000308 739 

Regler för förenklade biståndsbeslut  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-04-24 § 64 

Revisorer lät sakkunniga granska biståndsbedömningen inom äldreomsorgen 

2015. Efter behandling av rapporten i sin helhet beslutade äldrenämnden 

2015-08-19, § 106 att återkalla beslutet om serviceinsatser enligt § 216 

(2011/175), men med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut då 

paragrafen inte kan upphävas av en nämnd.  

  

Enligt 2016-02-17, § 21 beslutar äldrenämnden mot bakgrund av 

ovanstående att uppdra åt äldreförvaltningen att utreda regler för och 

hantering av förenklade biståndsbeslut.  

 

Äldreförvaltningen återkommer i ärendet 2016-09-14, § 106 utifrån det 

förenklade biståndet som används för trygghetslarm och matdistribution. Då 

beslutar äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande 

användande av förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser samt ge 

äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.  

 

2016-11-24, § 382 Kommunfullmäktige beslutar att användandet av 

förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på 

att regeringens utredning presenteras.  

 

Från 2018-07-01 trädde en ny bestämmelse i kraft som handlar om förenklat 

beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Den innebär att nämnden har 

befogenheter att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon 

föregående behovsprövning. Bestämmelsen är en del i Framtidens 

Äldreomsorg- En nationell kvalitetsplan 2017/18:280 och är frivillig för 

kommunen att tillämpa.  

 

Bestämmelsen gäller för äldre personer och erbjudande av hemtjänstinsatser, 

det vill säga både service och personlig omvårdnad. Det ligger inom 
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kommunens befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning närmare 

precisera vilken ålder som ska gälla.  

Bestämmelsen har ett krav på information till den äldre. Detta är ett villkor 

för att kommunen ska få erbjuda hemtjänstinsatser utan föregående 

behovsprövning.  Innan erbjudandet ska den äldre informeras om:  

I vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet 

av insatserna 

På vilket sätt kommunen följer upp insatserna 

Rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL 

 

Om servicetjänster som återfinns i tidigare beslut från 2011 ska återinföras 

behöver det justeras enligt följande:  

Servicetjänster till max 6 timmar per månad per person. De serviceinsatser 

som omfattas är städning samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen 

för kommunens riktlinjer samt enligt fastställda tidsschabloner.  

Därmed behöver insatserna inköp, promenad och ledsagning till och från 

kulturaktivitet tas bort. Detta med anledning av Lagen om valfrihet (LOV) 

och de krav och den ersättningsmodell nämnden fattat beslut om i slutet på 

2015. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta ett av alternativen nedan:  

 

Att förändra det förenklade beslutsfattandet, utöver trygghetslarm och 

matdistribution till 75 år och äldre, till följande: Servicetjänster till max 6 

timmar per månad per person. De serviceinsatser som omfattas är städning 

samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen för kommunens riktlinjer 

samt enligt fastställda tidsschabloner, alternativt 

 

Att behålla förenklat beslutsfattande av trygghetslarm och matdistribution till 

75 år och äldre, se över möjligheterna till förenklat beslutsfattande utöver 

kategori 1 (städ och tvätt) inom LOV samt kraven samt ersättningsmodellen 

enligt LOV behöver synkroniseras med beslut och riktlinjerna för 

handläggningen, alternativt 

 

Att notera informationen till protokollet. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(63) 
2019-05-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Revisorer lät sakkunniga granska biståndsbedömningen inom äldreomsorgen 

2015. I den efterlämnade rapporten lämnades två rekommendationer, varav 

den ena var att se över rutinen för förenklat bistånd. Efter behandling av 

rapporten i sin helhet beslutade äldrenämnden 2015-08-19, § 106 att 

återkalla beslutet om serviceinsatser enligt § 216 (2011/175), men med 

hänvisning till kommunfullmäktiges beslut då paragrafen inte kan upphävas 

av en nämnd.   

 

Enligt 2016-02-17, § 21 beslutar äldrenämnden mot bakgrund av 

ovanstående att uppdra åt äldreförvaltningen att utreda regler för och 

hantering av förenklade biståndsbeslut.  

 

Äldreförvaltningen återkommer i ärendet 2016-09-14, § 106 utifrån det 

förenklade biståndet som används för trygghetslarm och matdistribution. Då 

beslutar äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande 

användande av förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser samt ge 

äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.  

 

2016-11-24, § 382 Kommunfullmäktige beslutar att användandet av 

förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på 

att regeringens utredning presenteras.  

 

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre trädde i 

kraft 2018-07-01. 

Idag används förenklat bistånd för personer över 75 år gällande 

matdistribution och trygghetslarm.  

 

Servicetjänsterna som återfinns i tidigare beslut från 2011 avser max 6 

timmar per månad per person. Utförs helgfria vardagar mellan kl. 08.00-

17.00. Lägst 1 timma, högst 3 timmar för varje insatstillfälle. Insatserna som 

omfattas enligt rutinen: städning, tvätt/klädvård, inköp, promenad, 

ledsagning till och från kulturaktivitet.  

Enligt tidigare bestämmelser tilläts inte ovanstående, varav revisionens 

rekommendationer 2015. I dagsläget, i och med nya bestämmelser enligt 4 

kap. 2a § socialtjänstlagen är det möjligt utifrån lagrum, men inte utifrån 
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beslut om LOV inom hemtjänsten med tillhörande ställda krav och 

ersättningsmodell.   

Från 2018-07-01 trädde en ny bestämmelse i kraft som handlar om förenklat 

beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Den innebär att nämnden har 

befogenheter att erbjuda hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon 

föregående behovsprövning. Bestämmelsen är en del i Framtidens 

Äldreomsorg- En nationell kvalitetsplan 2017/18:280 och är frivillig för 

kommunen att tillämpa.  

 

Syftet med bestämmelsen är att öka den äldres rätt till självbestämmande och 

delaktighet samt att tona ner på ett resurskrävande inledande 

utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet 

och effektivitet.  Lagen vill även förstärka förebyggande insatser och genom 

att vissa hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede bedöms behovet 

av mer omfattande äldreomsorg minska eller skjutas upp.  

 

Bestämmelsen gäller för äldre personer och erbjudande av hemtjänstinsatser, 

det vill säga både service och personlig omvårdnad. Det ligger inom 

kommunens befogenheter att i sina riktlinjer för handläggning närmare 

precisera vilken ålder som ska gälla samt vilka insatser och omfattningen av 

dessa.  

 

Bestämmelsen har ett krav på information till den äldre. Detta är ett villkor 

för att kommunen ska få erbjuda hemtjänstinsatser utan föregående 

behovsprövning.  Innan erbjudandet ska den äldre informeras om:  

I vilken utsträckning och på vilket sätt han eller hon kan påverka utförandet 

av insatserna 

På vilket sätt kommunen följer upp insatserna 

Rätten att alltid kunna ansöka om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL. 

 

Vid förenklat beslutfattande utgår biståndshandläggaren från de kriterier som 

kommunen har fastställt i sina riktlinjer och själva utredningen består i stort 

sett av ett konstaterande att den äldre uppnått dessa. Beslutet behöver endast 

innehålla information om de insatser, enligt kommunens riktlinjer, som den 

äldre önskar och som kommunen beviljar. Själva utförandet planeras sedan 

av den äldre tillsammans med utföraren som denne väljer. Om den äldre 

själv vill eller om kommunen ser behov av mer omfattande insatser ska en 

utredning och behovsbedömning alltid göras och bistånd i form av hemtjänst 

beviljas utifrån 4 kap. 1§ SoL.  
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Om servicetjänster som återfinns i tidigare beslut från 2011 ska återinföras 

behöver det justeras enligt följande:  

Servicetjänster till max 6 timmar per månad per person. De serviceinsatser 

som omfattas är städning samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen 

för kommunens riktlinjer samt enligt fastställda tidsschabloner.  

Därmed behöver insatserna inköp, promenad och ledsagning till och från 

kulturaktivitet tas bort. Detta med anledning av Lagen om valfrihet (LOV) 

och de krav och den ersättningsmodell nämnden fattat beslut om i slutet på 

2015. Kategorierna av insatser är uppdelade i tre olika varav den första är 

städ och tvätt, den andra är service och den tredje är omvårdnad. De är 

uppdelade på detta sätt utifrån att det är olika ersättningsnivåer för utförarna 

beroende på kategori. Att blanda mellan kategorierna när det gäller 

ersättningen till utförarna bedöms inte vara optimalt hanterande. Likaså har 

nämnden tagit beslut om att en utförare kan etablera sig med samtliga 

kategorier eller enbart en eller två. Detta betyder att det förenklade biståndet 

inte är applicerbart på en utförare som enbart valt att etablera sig inom 

kategori ett. Bedömningen är således att om nämnden vill erbjuda förenklat 

beslutsfattande utöver kategori 1 (städ, tvätt) behöver kraven samt 

ersättningsmodellen enligt LOV synkroniseras med beslut och riktlinjerna 

för handläggningen.  

 

Äldrenämnden föreslås besluta ett av alternativen nedan:  

 

Att förändra det förenklade beslutsfattandet, utöver trygghetslarm och 

matdistribution till 75 år och äldre, till följande: Servicetjänster till max 6 

timmar per månad per person. De serviceinsatser som omfattas är städning 

samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen för kommunens riktlinjer 

samt enligt fastställda tidsschabloner, alternativt 

 

Att behålla förenklat beslutsfattande av trygghetslarm och matdistribution till 

75 år och äldre, se över möjligheterna till förenklat beslutsfattande utöver 

kategori 1 (städ och tvätt) inom LOV samt kraven samt ersättningsmodellen 

enligt LOV behöver synkroniseras med beslut och riktlinjerna för 

handläggningen, alternativt 

 

Att notera informationen till protokollet. 
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta ett av alternativen nedan:  

 

Att förändra det förenklade beslutsfattandet, utöver trygghetslarm och 

matdistribution till 75 år och äldre, till följande: Servicetjänster till max 6 

timmar per månad per person. De serviceinsatser som omfattas är städning 

samt tvätt/klädvård. Tjänsterna sker inom ramen för kommunens riktlinjer 

samt enligt fastställda tidsschabloner, alternativt 

 

Att behålla förenklat beslutsfattande av trygghetslarm och matdistribution till 

75 år och äldre, se över möjligheterna till förenklat beslutsfattande utöver 

kategori 1 (städ och tvätt) inom LOV samt kraven samt ersättningsmodellen 

enligt LOV behöver synkroniseras med beslut och riktlinjerna för 

handläggningen, alternativt 

 

Att notera informationen till protokollet.      

Äldrenämndens beslut 2019-04-24 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att inte erbjuda förenklat bistånd för servicetjänsterna 

städ och tvätt upp till sex timmar. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att inte erbjuda förenklat bistånd för servicetjänsterna 

städ och tvätt upp till sex timmar. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 259 Dnr 2019-000344 170 

SMS-livräddare i Blekinge 

 

Sammanfattning  

 Föreslår härmed att Ronneby kommun etablerar samarbete och ställer sig 

bakom konceptet SMS - livräddare, enligt bifogat förslag. Förslaget har 

tagits fram i samverkan mellan region Blekinge och övriga 

Blekingekommuner. Förslaget har också diskuterats i regionsamverkan samt 

i regionchefsgruppen.     

 

Förslaget är att Region Blekinge står för kostnaderna för installation av 

teknisk utrustning, implementering och initial projektledning. Den beräknade 

årliga driftskostnaden föreslås delas mellan Region Blekinge, som står för 

hälften av driftskostnaden, och länets fem kommuner som står för resterande 

hälften, fördelat efter aktuell befolkningsmängd (fördelningsnyckel). 

 

För Ronnebys del blir kostnaden 78 tkr i årlig driftskostnad.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att      

föreslå Kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget ovan samt avsätta      

78 tkr kronor årligen för driftskostnader för sms- livräddare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering för år 2019 tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader. Finansieringen för kommande år hänskjuts till 

budgetberedningen.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget ovan samt avsätta      

78 tkr kronor årligen för driftskostnader för sms- livräddare. Finansiering för 

år 2019 tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

Finansieringen för kommande år hänskjuts till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 260 Dnr 2019-000005 101 

Delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Beslut om Ronneby kommun avstår från att yttra sig över SOU 

2019:16 Ny kärntekniklag. 

2. Sammanställning av delegationsbeslut, mark- och 

exploateringsenheten.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(63) 
2019-05-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 261 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser och konferenser.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 262 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

4. Bengt-Olof o Monika Nilsson, anmälan om störande buller från 

vindkraftverket i Lilla Kulleryd 

5. Energikontorsydost, Kallelse till föreningsstämma och tillägg 

Kallelse till föreningstämma 

6. Länsstyrelsen Blekinge, Beslut – Ändring av villkor i gällande 

tillståndsbeslut 

7. Länsstyrelsen Blekinge, Vård- och underhållsplan för Brunnsparken 

8. Ronnebyhus, Årsredovisning 2018 och Årsredovisning Ronnebyhus 

Holding AB 

9. SKL, Cirkulär 19:21 

 

Protokoll 

- Regionala samverkansrådet 2019-04-02 

 

Protokollsutdrag 

- Äldrenämnden 2019-04-24 § 60  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 263 Dnr 2019-000364 001 

Val av ombud till föreningsstämma med Energikontor 
Sydost för perioden 2019-2022 

 

Sammanfattning  

Föreligger ärende om val av ombud till föreningsstämmor med Energikontor 

Sydost för mandatperioden 2019-2022.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utse Kenneth Michaelsson som ordinarie ombud 

med Magnus Pettersson som ersättare till Energikontor sydosts 

föreningsstämmor under perioden 2019-2022. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utse Kenneth Michaelsson som ordinarie ombud 

med Magnus Pettersson som ersättare till Energikontor sydosts 

föreningsstämmor under perioden 2019-2022. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


