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§ 314 Dnr 2021-000006 101 

Val av justerare KF 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Kenneth Michaelsson (C) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. Justering sker torsdag 

23 december 2021, digitalt. 

________________ 
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§ 315 Dnr 2021-000761 101 

Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2021 

 

Sammanfattning  

Utdelning av Ronneby kommuns Kulturpris 2021 till Dea Norberg med 

motiveringen: 

”Ronneby kommuns Kulturpris 2021 tilldelas musikern Dea Norberg. En i 

Sverige känd musikartist som körat bakom flera stora artister, såväl svenska 

som internationella, i stora musikarrangemang såsom Melodifestivalen och 

Eurovision song contest. Tillsammans med Daniel Poopuu framförde Dea 

låten ” Där drömmar föds” som en hyllningssång till Blekinge. Låten 

framfördes live i samband med Guldekengalan 2019. Dea är i alla 

sammanhang en god ambassadör för Bräkne-Hoby och Ronneby kommun 

och hon har alltid mellan sina turnéer och åtaganden en fot kvar i sin 

barndomskommun med frekventa besök på sin föräldragård.” 

 

Utdelning av Ronneby kommuns Kulturstipendium 2021 till Lena Holmqvist 

Wall med motiveringen: 

”Ronneby kommuns kulturstipendium 2021 tilldelas Lena Holmqvist Wall 

som en uppmuntran till fortsatt arbete med att författa böcker till barn i 

mellanålder 9 – 12 år. Efter hennes första utgivna bok med titeln Samir hittar 

hem arbetar Lena vidare med nästa bok med temat mobbing i skolan.” 

   

________________ 
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§ 316 Dnr 2021-000007 101 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag föreligger vid kvällens möte:  

   

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att de anmälda medborgarförslagen 

behandlings enligt nedan: 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2021/721 MEDBORGARFÖRSLAG 
önskan om farthinder på 
Västra Industrigatan i 
Ronneby 

TFKN 
KS (MEX) 

KS 

2021/728 MEDBORGARFÖRSLAG - 
staket runt grönområdet på 
Östra Piren 

TFKN KS 

2021/729 MEDBORGARFÖRSLAG - en 
bastu på Östra Piren 

TFKN KS 

2021/735 MEDBORGARFÖRSLAG - ny 
bro vid sydöstra delen av 
Skärsjön 

TFKN TFKN 

2021/753 MEDBORGARFÖRSLAG 
Konsertlokal i Röda ladan, 
kvarteret Kilen 

KS KS 
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________________ 

Exp: 

Berörda 

 

Dnr Ärendemening Beredning Beslut 

2021/721 MEDBORGARFÖRSLAG 
önskan om farthinder på 
Västra Industrigatan i 
Ronneby 

TFKN 
KS (MEX) 

KS 

2021/728 MEDBORGARFÖRSLAG - 
staket runt grönområdet på 
Östra Piren 

TFKN KS 

2021/729 MEDBORGARFÖRSLAG - en 
bastu på Östra Piren 

TFKN KS 

2021/735 MEDBORGARFÖRSLAG - ny 
bro vid sydöstra delen av 
Skärsjön 

TFKN TFKN 

2021/753 MEDBORGARFÖRSLAG 
Konsertlokal i Röda ladan, 
kvarteret Kilen 

KS KS 
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§ 317 Dnr 2021-000008 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

 Föreligger inga interpellationer vid dagens sammanträde.   

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 318 Dnr 2021-000009 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

 Det har inkommit en fråga till dagens sammanträde.     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige behandlar den inkomna frågan i § 354. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 319 Dnr 2021-000010 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga motioner vid dagens sammanträde.   

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 320 Dnr 2021-000556 023 

Fyllnadsval efter entledigande från uppdraget som 
kommunrevisor, Martin Fridh Mathiasson (SD) 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktige har entledigat Martin Fridh Mathiasson (SD) från 

uppdraget som kommunrevisor. Frågan om fyllnadsval bordlades vid 

tidigare kommunfullmäktigesammanträde.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

 Nicolas Westrup (SD) yrkar på att bordlägga frågan om fyllnadsval.     

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.    

Beslut 

Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 321 Dnr 2021-000756 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i Utbildningsnämnden, Nanna Linder (M) 

 

Sammanfattning  

Nanna Linder (M) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i 

utbildningsnämnden.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Nanna Linder (M) från uppdraget 

som ersättare i utbildningsnämnden. Kommunfullmäktige bordlägger 

fyllnadsval till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Nanna Linder (M). 

________________ 

Exp: 

Nanna Linder 

Utbildningsnämnden 
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§ 322 Dnr 2021-000759 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i Ronnebyhus AB, Patrick Jakobsen (M) 

 

Sammanfattning  

Patrick Jacobsen (M) anhåller om entledigande från uppdraget som ledamot i 

Ronnebyhus AB.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Patrick Jacobsen (M) från 

uppdraget som ledamot i Ronnebyhus AB. Kommunfullmäktige bordlägger 

fyllnadsval till ny ledamot i Ronnebyhus AB efter Patrick Jakobsen (M).     

________________ 

Exp: 

Patrick Jacobsen 

Ronnebyhus AB 
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§ 323 Dnr 2021-000695 040 

Investeringsplan 2022, AB Ronneby Industrifastigheter  

 

Sammanfattning  

 AB Ronneby Industrifastigheter har inkommit med förslag till 

investeringsplan 2022. Planen antogs av AB Ronneby Industrifastigheters 

(ABRIs) styrelse 2021-10-26 och omfattar 25 mkr. 

VD Dennis Roberteus går igenom de kommande investeringarna.           

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronneby Industrifastigheters 

investeringsplan för år 2022.          

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna AB Ronneby 

Industrifastigheters drift- och investeringsbudget för år 2022.  

Samt att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att lämna följande direktiv 

till kommunens stämmoombud i AB Ronneby Industrifastigheter: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

driftbudget 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

investeringsbudget 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 godkänna AB Ronneby Industrifastigheters 

drift- och investeringsbudget för år 2022.  
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Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

stämmoombud i AB Ronneby Industrifastigheter: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

Vid bolagsstämman ska ombudet: 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

driftbudget 

 besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutad 

investeringsbudget 

Investeringsplanen biläggs protokollet som bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

ABRI 

Ekonomienheten 
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§ 324 Dnr 2021-000661 009 

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy 

 

Sammanfattning  

 Arbetsmiljöpolicyn för Ronneby kommun gäller fr.o.m. 2015-01-01 (KF: § 

308/2014, diarienr: 2014/451). I Policyn nämns arbetsmiljöföreskrifter och 

avtal som inte lägre gäller samt nya föreskrifter är inte omhändertagna.       

Arbetsgivaren har tagit fram förslag på en reviderad arbetsmiljöpolicy. 

Policyn är samverkad inför beslut.         

Förslag till beslut 

 Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

anta förslag till arbetsmiljöpolicy.         

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny 

arbetsmiljöpolicy samt upphäva tidigare arbetsmiljöpolicy från 2015. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 anta förslag till ny arbetsmiljöpolicy samt 

upphäva tidigare arbetsmiljöpolicy från 2015. 

Arbetsmiljöpolicyn biläggs protokollet som bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten 
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§ 325 Dnr 2021-000666 009 

Jämställdhet- och mångfaldsplan för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Jämställdhets- och mångfaldsplan för Ronneby kommun, är antagen av KF 

150617 och, gäller för perioden 2015-2017.  

 

Diskrimineringslagen har ändrats så numera finns inget krav på 

Jämställdhets- och mångfaldsplan utan istället ska ”En arbetsgivare som vid 

ingången av kalenderåret sysselsatte 25 eller fler arbetstagare ska under året 

skriftligen dokumentera arbetet med aktiva åtgärder” (Diskrimineringslagen, 

§ 13).     

Bedömning 

Eftersom planen avsåg år 2015 – 2017 och att lagen ställer krav på att vi som 

arbetsgivare ska arbetat med aktiva åtgärder bör denna plan upphöra.      

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

jämställdhets- och mångfaldsplan upphör.         

Kommunstyrelsens förslag 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att jämställdhets- och 

mångfaldsplanen från 2015 upphör att gälla. Samt att återrapportering av 

aktiva åtgärder ska ske till Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C) och 

Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

 Lova Necksten (MP) yrkar att personalenheten får i uppdrag att ta fram ett 

nytt jämställdhets- och mångfaldsprogram. 

Kenneth Michaelsson (C) och Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.    

Propositionsordning 

 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Lova Neckstens 

(MP) förslag mot kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att jämställdhets- och mångfaldsplanen från 

2015 upphör att gälla. Samt att återrapportering av aktiva åtgärder ska ske 

till Kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(90) 
2021-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 326 Dnr 2021-000184 104 

Beslut om utbetalning av partistöd 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunallagen 4 kap. 32 § ska kommunfullmäktige minst en gång 

per år fatta beslut om att betala ut partistöd. 

Det kommunala partistödet i Ronneby, totalt 1 086 640 kr, innebär att 15 % 

av totalsumman fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 

85 % av summan fördelas utifrån mandaten. Utbetalning sker i januari för 

första halvåret och i juni för andra halvåret. 

Redovisning av förra årets partistöd ska ges in till fullmäktige senast sex 

månader efter redovisningsperiodens utgång. Kommunfullmäktige beslutade 

vid sitt sammanträde 2021-09-30 att godkänna redovisningen för år 2020.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att partistöd ska 

betalas ut för 2022 med en totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen 

att 15 % av totalsumman fördelas per parti representerade i 

kommunfullmäktige och 85 % fördelas per mandat i kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att partistöd ska 

betalas ut för 2022 med en totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen 

att 15 % av totalsumman fördelas per parti representerade i 

kommunfullmäktige och 85 % fördelas per mandat i kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

 Sune Håkansson (RP) yrkar att samtliga partier ska erhålla ett partistöd om 

50 000 kronor plus 10 000 kronor per mandat. 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) förslag mot kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas ut för 2022 med en 

totalsumma enligt budgetbeslut samt fördelningen att 15 % av totalsumman 

fördelas per parti representerade i kommunfullmäktige och 85 % fördelas per 

mandat i kommunfullmäktige. 

Reservation 

Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten 

Samtliga gruppledare 
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§ 327 Dnr 2021-000692 040 

Äskande av medel för installering av sprinklers på 
Ålycke 

 

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-10-27 § 165 

Sammanfattning  

11/8 2020 gjorde Vård- och omsorgsnämnden en uppsägning av 

blockhyresavtalet på Ålycke, för villkorsändring, målet var att få en sänkt 

hyra med anledning av att man inte längre nyttjade alla ytor på Ålycke. 

Ronnebyhus bekräftade uppsägningen, gick med på de nya villkoren och 

skulle återkomma med nytt förslag till hyresavtal.  

I samband med att socialförvaltningen samt utbildningsförvaltningen flyttade 

in på Ålycke, gjordes renoveringar av utbildningsförvaltningens och 

Socialförvaltningens lokaler och en brandinspektion genomfördes i början av 

året, installation av sprinklers kom upp för diskussion.  

Det nya förslag till blockhyresavtal som Ronnebyhus presenterade renderade 

en hyreshöjning för nämnden, trots att lokalytan som nämnden hyr på 

Ålycke har minskat.  

24/3 2021 Beslutade vård- och omsorgsnämnden att ta ärendet vidare till 

kommunfullmäktige för att äska kompensation för ökad hyreskostnad.  

12/4 2021 beslutade Kommunstyrelsen att nämnden skulle omförhandla 

hyran. Hanna Bodesund, kommunens lokalstrateg, samt förvaltningschef 

Maria Appelskog förde dialog med Ronnebyhus gällande omförhandling av 

förslaget till nytt blockhyresavtal. Ronnebyhus förde då fram att en sänkning 

av nya hyran var möjlig, om Vård- och omsorgsnämnden valde att inte 

installera sprinklers.  

Enligt kommunens lokalstrateg gäller följande regler kopplat till sprinkler. 

Sedan 2012 ställer Boverket krav på sprinkler i särskilda boenden. Kraven 

gäller dock vid ny- eller ombyggnad och därför föreligger inget krav att 

installera sprinkler i befintligt särskilda boenden, även om det såklart är 

önskvärt ur brandsäkerhetssynpunkt.  

25/8 2021 Beslutade vård- och omsorgsnämnden att låta det gamla 

hyresavtalet fortlöpa samt avstå föreslagen investering på 4,2 Mkr för 

installation av sprinkler. Beslutet kommunicerades med hyresvärden AB 

Ronnebyhus. 
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Frågan gällande brandskyddet har vuxit och Ronnebyhus har haft en fortsatt 

dialog med Räddningstjänsten, även kommunens lokalstrateg samt 

förvaltningschef har under hösten varit i samtal med Räddningstjänsten. 

Trots att sprinkler inte är ett krav enligt dåvarande byggregler från Boverket 

(BBR) så bedömer Räddningstjänsten enligt Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO) att lokalerna har så stora brister i brandskyddet att antingen måste ett 

flertal åtgärder och ombyggnationer ske – eller så kan de allra flesta av 

bristerna kompenseras i form av montering av sprinkler.  

Kraven från Räddningstjänsten ställs mot Ronnebyhus som fastighetsägare, 

som är positiva till åtgärderna, men då blockhyresavtalen innehåller en 

klausul som säger att de har rätt att begära ersättning av hyresgästen för 

kostnader som uppstår på grund av ex. föreläggande från myndighet, så 

ämnar därför Ronnebyhus kräva hyresgästen Ronneby Kommun på 

kostnader för att åtgärda brandskyddet genom montage av sprinkler eller 

andra åtgärder.  

Förvaltningen har meddelat Ronnebyhus att nämnden valt att avstå montage 

av sprinkler. Skulle det komma ett skarpt föreläggande från 

Räddningstjänsten, får politiska beslut fattas kring huruvida man vill ta 

denna kostnad eller i värsta fall få ett föreläggande mot att bedriva 

verksamhet och i förlängningen då betala för åtgärder alternativt överväga 

evakuera hyresgäster till annat vård- och omsorgsboende.  

6/10 2021 Noterade förvaltningen att Ronnebyhus påbörjat installation av 

sprinkler, vilket förvånade förvaltningen då Ronnebyhus saknade 

godkännande från vård- och omsorgsnämnden. Verksamheten saknade även 

information gällande att installation av sprinkler skulle påbörjas. 

Ronnebyhus hänvisar dock till ett mail som skickades till enhetschefen i juni, 

enhetschefen tolkade mailet som att det endast berörde Socialförvaltnings 

lokaler, då inflytt skulle ske i dessa lokaler i närtid.  

22/10 2021 inkom ett föreläggande från Räddningstjänsten till AB 

Ronnebyhus, som säger att brandskyddsåtgärder ska vara utförda senast 

2021-12-31. Ronnebyhus ämnar debitera Vård- och omsorgsförvaltningen 

hela kostnaden för installation av sprinkler.  

Två alternativa kostnadsförslag har presenterats:  

1. 3,78 Mnkr vid omgående betalning,  

2. 4,6 Mnkr vid ett tilläggsavtal på 2,6 år med 6 % kalkylränta.  

Dessa kostnadsförslag hänvisar till den kalkyl som bifogades tidigare förslag 

till nytt hyresavtal, där stor del av summan (2,3 Mkr) avser sprinkler men 

även del av andra kostnader.      
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Bedömning 

Vård- och omsorgsnämnden har som hyresgäst inte fått möjlighet att välja 

hur man önskar hantera ett skarpt föreläggande, det vill säga inte getts 

möjlighet att på nämnden diskutera om att lyfta ett nytt äskande om medel 

till investeringsåtgärder alternativt tidigarelägga avveckling av Ålycke. En 

debitering på 3,78 mnkr alternativt 4,6 mnkr är inget som ryms inom 

befintlig budget.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att: - 

Äska ersättning från kommunfullmäktige för kostnad av installation av 

sprinklers på vård- och omsorgsboende Ålycke.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att investera i en 

sprinkleranläggning på Ålycke vård- och omsorgsboende till en kostnad 3,78 

mkr. Finansiering sker genom extern upplåning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Kenneth Michaelsson (C) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

 Sune Håkansson (RP) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) förslag mot kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att investera i en sprinkleranläggning på 

Ålycke vård- och omsorgsboende till en kostnad 3,78 mkr. Finansiering sker 

genom extern upplåning. 

Reservation 

Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog 

Ronnebyhus AB 
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§ 328 Dnr 2021-000472 045 

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2022 
samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

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

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

Förslaget till borgensramen har beaktat bolagens investeringsplaner för det 

kommande året. Dialog har förts med bolagens ekonomichefer. 

Internkontokrediter ingår inte i borgensramarna. 

Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade 

borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen. Borgensramarna 2022 föreslås enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutat att gälla tillsvidare:  

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 500,0 -25,0 475,0 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

478,0 -28,0 450,0 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB 
1 000,0 +100,0 1 100,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
96,9  96,9 

Totalt (mkr) 2 074,9 +47,0 +2 121,9 
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* att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 475,0 mkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

* att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

* att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

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

* att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

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

därpå löpande ränta och kostnader. 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

* val av ordförande vid stämman 

* godkännande av röstlängd 

* val av justeringsman 

* prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

tillsvidare gäller:  

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 450,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

 1 100,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 tillsvidare gäller:  

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby 

Industrifastigheters låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 450,0 mkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

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

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om  

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

 att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

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

jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
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Till kommunens utsedda stämmoombud i de helägda kommunala bolagen 

AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö 

& Teknik AB och AB Ronnebyhus lämnas följande direktiv: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

Vidare skall ombudet på bolagsstämma: 

besluta att borgensramen för respektive bolag fastställs. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

ABRI 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ronnebyhus AB 
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§ 329 Dnr 2021-000466 040 

Årliga ägardirektiv 2022 till Ronnebys kommuns 
helägda bolag samt direktiv till stämmoombud 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” ska kommunfullmäktige ”besluta om årliga ägardirektiv för de 

kommunala bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie 

budgetprocess och omfattar bland annat ekonomiska målsättningar, mål och 

uppdrag. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolagsstämma efter 

att kommunfullmäktige antagit kommunens budget”.       

Bedömning 

Kommunstyrelsen gett kommundirektören i uppdrag att genomföra flera 

utredningar kopplat till de kommunala bolagens verksamheter. Ett av 

uppdragen är att ta fram en ny ägarpolicy, vilket också påverkar 

ägardirektiven. I avvaktan på att detta arbete blir klart föreslås mindre 

uppdateringar i ägardirektiven för 2022. 

Dock har behovet av hantera koncernbidrag med hänsyn till beskattning i de 

kommunala bolagen föranlett förändringar i ägardirektiven. En särskild rutin 

för att hantera koncernbidrag finns framtagen och ägardirektiven har 

kompletterats för att följa denna rutin.  

När ny ägarpolicy och omarbetade ägardirektiv tas fram behöver även 

direktiv kring koncernbidrag hanteras.  

Ägardirektiven beslutas av kommunfullmäktige och fastställs på 

bolagsstämma i respektive bolag. För detta behövs direktiv till 

stämmoombuden.       

Förslag till beslut 

 Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv 2022 

för Ronneby kommuns helägda bolag. 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 
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 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.     

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till årliga 

ägardirektiv 2022 för Ronneby kommuns helägda bolag.  

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar följande tillägg avseende ägardirektiv för 

Ronnebyhus AB:  

- Avkastningen förväntas långsiktigt vara fyra procent på totalt kapital.  

- Ronnebyhus skall i de mindre tätorterna eftersträva att bygga lägenheter för 

barnfamiljer. Då detta knappast torde kunna ske på affärsmässiga grunder, 

skall Ronnebyhus redovisa de ekonomiska kalkylerna. Kommunfullmäktige 

skall avgöra om byggnation skall ske.     

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.   
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Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.    

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) tilläggsyrkande avseende avkastningskravet för Ronnebyshus AB, 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.    

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) tilläggsyrkande avseende redovisning av de ekonomiska kalkylerna för 

Ronnebyshus AB, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

avslår detsamma.    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till årliga ägardirektiv 2022 

för Ronneby kommuns helägda bolag.  

Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens 

bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

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

Ronneby Miljöteknik Energi AB, AB Ronnebyhus samt Ronnebyhus 

Holding AB: 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman  

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad 

Vidare skall ombudet: 

Besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade årliga ägardirektiv.        

 

Ägardirektiven biläggs protokollet som bilaga 3. 

Reservation 

Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag. 

Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Sune Håkanssons (RP) förslag. 

________________ 

Exp: 
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Kommundirektör 

Ekonomienheten, Johan Sjögren 

AB Ronneby Industrifastigheter, Dennis Roberteus 

Ronneby Miljö och Teknik AB, Peter Berglin 

AB Ronnebyhus, Peter Persson 

Kommunfullmäktiges stämmoombud vid helägda kommunala 

bolagsstämmor 
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§ 330 Dnr 2020-000274 289 

Utredning av tillbyggnad av Espedalsskolan 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har gett mark- och exploateringsenheten i uppdrag att 

utreda förutsättningar för att bygga ut Espedalsskolan. Förstudierapport har 

tagits fram enligt beslutad projektmodell. Rapporten visar att det är möjligt 

samt att det finns ett behov av att bygga ut Espedalsskolan. Tidsaspekten är 

dock osäker.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige har gett mark- och exploateringsenheten i uppdrag att 

utreda förutsättningar för att bygga ut Espedalsskolan. Förstudierapport har 

tagits fram enligt beslutad projektmodell. Det råder platsbrist på 

Espedalsskolan och för att lösa det akuta behovet av fler platser har 

paviljonger kommit på plats till skolstarten hösten 2021. Detta avhjälper 

dock bara det akuta behovet och är en dyr lösning. Det är ingen långsiktig 

lösning på platsbristen. Hur elevutvecklingen och effekterna av projekt 

framtidens skolor utvecklar sig återstår att se. Utbildningsnämnden har idag 

inte tagit något beslut om behov av att bygga ut skolan.  

Förstudierapporten visar att det är möjligt samt att det finns ett behov av att 

bygga ut Espedalsskolan. Tidsaspekten är dock osäker och beror bland annat 

på elevutveckling och omflyttning inom framtidens skolor. I arbetet med en 

långsiktig lösning bör även hänsyn tas till utemiljö, kök och en hållbar 

trafiksituation. 

Ett lämpligt förslag är att bygga ut skolan med ca 1000 kvm totalt i två plan 

(500 kvm/plan).  Ska även förskolan utökas behöver man bygga ut det 

dubbla (2000 kvm) men det är inte en bra lösning eftersom utemiljön 

minskar och trafiksituationen förvärras ytterligare. Att bygga ut skolan är 

långsiktigt det bästa alternativet då man ser att behovet av lokaler inte 

kommer att minska. 

Förstudierapporten lämnar också förslag på tidsaspekt men då beslut om 

investering av utbyggnad av skolan saknas ska den tidsramen snarare ses 

som en inriktning hur tiden kan hanteras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta mottaga förstudierapport och anse 

uppdraget återrapporterat.  
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Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta mottaga 

förstudierapport och anse uppdraget återrapporterat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 mottaga förstudierapport och anse 

uppdraget återrapporterat. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

Projektledare Framtidens skolor Monica Sjövind 

Förvaltningschef Tobias Ekblad 

Ordförande UTBN Åsa Evaldsson 
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§ 331 Dnr 2021-000697 251 

Markanvisningsavtal för del av Kalleberga 8:16 
(Hyndekullavägen) 

 

Sammanfattning  

Acasa Bostad AB är intresserade av att bebygga del av Kalleberga 8:16 med 

bostäder i form av radhus med upplåtelseformen bostadsrätt. Detaljplan för 

området är påbörjad. För att bolaget ska kunna planera och projektera för 

bebyggelsen har ett förslag till markanvisningsavtal tagits fram.      

Bedömning 

Bostadsföretaget Acasa Bostad AB är intresserade av att uppföra bostäder på 

del av Kalleberga 8:16 som ligger längs Hyndekullavägen i Kallinge, mellan 

Rosa kiosken och fd Bilvals lokaler. En tidig idéskiss framtagen av bolaget 

visar på att området skulle kunna möjliggöra för ca 12 bostäder i form av 

marklägenheter/radhus. Tänkt upplåtelseform är bostadsrätt. Bolaget har två 

aktiva projekt i kommunen, dels på Björnen 10 där 60 nya hyresrätter byggs 

just nu och dels på Kilen 5 där det förbereds för byggnation av ett fyrtiotal 

nya hyresrätter.  

I oktober fick planenheten uppdrag att påbörja detaljplan för området då 

gällande detaljplans byggrätt var för liten och tillfart mm behöver ses över.   

För att kunna planera och projektera för bebyggelsen har ett förslag till 

markanvisningsavtal tagits fram. Ett markanvisningsavtal ger exploatören 

ensam rätt att projektera på fastigheten inom en begränsad tid. Köp av 

fastigheten genomförs efter godkännande av kommande bebyggelse och 

påbörjad exploatering. Planavgift tas ut i samband med bygglov. Markpriset 

föreslås följa antagna riktlinjer för Kallinge.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat 

markanvisningsavtal.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

upprättat markanvisningsavtal. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(90) 
2021-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.              

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten 

Kourosh Farhang, Acasa Bostad AB 

 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(90) 
2021-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 332 Dnr 2021-000671 206 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
taxa avseende 2022 

 

Sammanfattning  

 Genom kommunfullmäktiges (KF) beslut § 313/2020 (dnr. 2020-000569 

206) fastställs timavgiften för miljö- och byggnadsnämndens tillsyn och 

prövning enligt plan- och bygglagen (PBL), livsmedelslagstiftningen och 

miljöbalken m.fl. lagstiftningar till 975 kronor per timme. Samma beslut 

reglerar möjligheten för miljö- och byggnadsnämnden att besluta om att göra 

en årlig indexuppräkning av timtaxan enligt Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) prisindex för kommunal verksamhet (PKV). SKR 

publicerar löpande ett PKV. Miljö- och byggnadsnämndens timtaxa för 

myndighetsutövning enligt planoch bygglagen (PBL), livsmedelslagen och 

miljöbalken (MB) m.fl. lagstiftningar föreslås att höjas motsvarande de tolv 

senaste månadernas förändring i PKV med september som jämförelsetal. 

Förändringen från september 2020 till september 2021 är 2,4 %. 

Grundfaktorn för beräkningen är 975 kronor.      

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar. 

Därför behöver taxorna räknas upp. En regelbunden mindre ökning av taxan 

bedöms vara mer acceptabel för brukarna än en större höjning med glesare 

intervall.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige: 

 - Att räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn 

och prövning enligt miljöbalken m.fl. lagstiftningar med 2,4 % från 975 

kronor till 998 kronor.  

- Att beslutet om indexuppräkning ska gälla från och med den 1 januari 

2022.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 
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 1. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn 

och prövning enligt miljöbalken m.fl. lagstiftningar med 2,4 % från 975 

kronor till 998 kronor.  

2. Beslutet om indexuppräkning ska gälla från och med den 1 januari 2022.        

      

Propositionsordning 

 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden, livsmedelsärenden samt för tillsyn 

och prövning enligt miljöbalken m.fl. lagstiftningar med 2,4 % från 975 

kronor till 998 kronor.  

2. Beslutet om indexuppräkning ska gälla från och med den 1 januari 2022.     

 

________________ 

Exp: 

Bygg- och miljöförvaltningen 
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§ 333 Dnr 2021-000691 040 

Avgifter och taxor - Vård- och omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

På uppdrag av budgetberedningen har förvaltningen gjort en översyn av 

nämndens avgifter och taxor. Jämförelser har gjorts med övriga kommuner i 

länet samt med kommunerna Hässleholm, Kristianstad och Kalmar.  

Timtaxa  

Ronneby kommun tar ut en timtaxa på 220 kr/timmen, vilket är lägst i 

jämförelse med övriga jämförda kommuner.  

Trygghetslarm  

Kostnaden för trygghetslarm i Ronneby kommun ligger på 266 kr/månad. 

Spannet i jämförda kommuner ligger på 159 kr/månad till 348 kr/månad Till 

skillnad från Ronneby kommun debiterar vissa kommuner 

installationsavgifter och/eller kostnad per person eller per hushåll.  

Avlösning  

Avlösning är avgiftsfri i alla kommuner upp till en viss nivå av timmar. 

Spannet timmar som beviljas utan timtaxa ligger på 10-24 timmar, Ronneby 

ligger högst i spannet. Hemsjukvård Hemsjukvårdsavgift debiteras i 5 av de 

7 jämförda kommunerna. Ronneby har den lägsta avgiften, 100 kr/besök och 

max 200 kr/månad.  

Lunch och fika på dagverksamhet  

Matkostnaden i samband med dagverksamhet samt resor till och från 

dagverksamheten, varierar mellan 56 kr/dag – 83 kr/dag, Ronneby ligger i 

mittspannet. Det som skiljer mellan kommunerna är betalningen för resor.  

Maxtaxan  

Maxtaxan på 2 138 kr är den taxa som en kommun maximalt får ta ut i 

avgift. Ronnebys maxbelopp är 90 % av avgiftsutrymmet (inkomst - 

bostadskostnad -förbehållsbeloppet á 5373 kr = avgiftsutrymme).  

Kalmars maxbelopp varierar beroende på vilken nivå man omfattas av, 

maxbeloppet varierar mellan 75% och 95 % av avgiftsutrymmet.  

Övriga jämförda kommuner tillämpar maxtaxa på 2 138 kr/månad.  

Konsekvenser av ändrade avgifter  
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De personer som idag har beviljade insatser på över 9,7 timmar per månad 

berörs inte av ändring av avgifterna då de redan betalar maxtaxa. De som 

idag inte betalar fullt för sina insatser p.g.a. lågt avgiftsutrymme kommer få 

betala 10 % mer d.v.s. hela avgiftsutrymmet. Höjs timtaxan kommer de som 

har avgiftsutrymme att få en högre kostnad upp till maxtaxan.       

Bedömning 

Förvaltningens bedömning efter översyn, är att Ronneby kommun har låga 

avgifter och taxor i jämförelse med övriga jämförda kommuner.  

En justering bör göras av timtaxa i hemtjänst, kringkostnader för larm, 

antalet avgiftsfria avlösningstimmar samt uträkning av avgiftsutrymme.  

Hemsjukvårdsavgiften infördes 2019, innan ändring görs där bör effekterna 

och nyttan av införandet utvärderas.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att: 

1. Höja timtaxan från 220 kr/timme till 320 kr/timme. 

2. Installationsavgift för larm införs á 200 kr. 

3. Avlösning utan avgift ändras från 24 timmar/månad till 16 timmar/ 

månad. 

4. Avgiftsutrymmet för uttag av taxa höjs från 90% till 100%. 

5. Effekterna av införandet av Hemsjukvårdsavgift utvärderas. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

1. Höja timtaxan från 220 kr/timme till 320 kr/timme. 

2. Installationsavgift för larm införs á 200 kr. 

3. Avlösning utan avgift ändras från 24 timmar/månad till 16 timmar/  

månad. 

Propositionsordning 

 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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: 
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1. Höja timtaxan från 220 kr/timme till 320 kr/timme. 

2. Installationsavgift för larm införs á 200 kr. 

3. Avlösning utan avgift ändras från 24 timmar/månad till 16 timmar/  

månad. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog 

Vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 334 Dnr 2021-000427 101 

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat 2021-08-16 § 332 att remittera 

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025 till kommunkoncernens 

nämnder, styrelser och råd. 

Syfte med hållbarhetsstrategin är att skapa en gemensam bild av vad 

hållbarhet är inom ramen för kommunens uppdrag och att tydliggöra 

kommunens ambitioner inom hållbar utveckling. Strategin blir därmed ett 

stöd för kommunkoncernens nämnder och styrelser, förvaltningar och bolag i 

arbetet mot kommunens vision och strategiska målområden.  

Hållbarhetsstrategin ska även vara vägledande vid framtagande av andra 

styrdokument.  

Strategin innehåller fem fokusområden som har en tydlig koppling till 

Ronneby kommuns vision och strategiska målområden: 

* Förutsättningar för hållbar utveckling  

* Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi  

* Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer   

* Jämlika och jämställda villkor  

* Hälsa och välbefinnande   

Hållbarhetsstrategin föreslås ersätta kommunens miljöprogram, 

folkhälsopolicy, funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och 

internationella strategi. Dessa nu gällande styrdokument som inryms i 

hållbarhetsstrategin föreslås utgå i samband med hållbarhetsstrategins 

antagande. Genom att skapa en gemensam strategi som ersätter tidigare 

program och policys finns möjlighet att minska totala antalet styrdokument 

och mål men även att inriktningarna ska ge goda synergieffekter och gynna 

flera verksamhetsområden och målgrupper.  

Hållbarhetsstrategin är ett led i arbetet med att påbörja utvecklingen mot en 

tillitsbaserad ledning och styrning i Ronneby kommun. För att nå framgång i 

hållbarhetsarbetet ska hållbarhetsstrategin implementeras i 

kommunkoncernens verksamheter och vara en del av den årliga 

verksamhetsplaneringen. 
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Sammanfattning av remissyttrande 

Hållbarhetsstrategin har varit på remiss 2021-08-30 till 2021-10-31. 

Remissinstanserna önskades svara på följande frågeställningar:    

 Om remissinstansen ställer sig bakom strategin, helt eller delvis.  

 Synpunkter på innehållet, både generella och detaljerade. Särskilt 

önskas synpunkter kring implementeringen av strategin. 

Nedan följer en sammanfattning. 

Utbildningsnämnden  

Utbildningsnämnden ställer sig helt bakom den föreslagna strategin och 

antar följande som sitt remissyttrande: 

Utbildningsnämnden ser positivt på att det skapas en hållbarhetsstrategi vars 

målsättning är att ersätta flera olika program och strategier som finns 

beslutade i kommunen. Förslaget till Hållbarhetsstrategi är ambitiöst och 

genomarbetat. Bedömningen är att vi genom strategin skapar förutsättningar 

för större tydlighet inom kommunens verksamheter.  

Det är dock viktigt att de förslag till inriktningar och tillvägagångssätt som 

finns under respektive fokusområde kännetecknas av ett långsiktigt tänkesätt 

där det både tid och resurser avsätts för att kunna uppfylla det som är 

strategins ambition och syfte. Det krävs att samtliga nivåer följer strategins 

syfte och ambition – det är på det sättet vi skapar trovärdighet och tillit i hela 

organisationen. 

Socialnämnden 

Socialnämnden ställer sig i sin helhet bakom utredarnas förslag till 

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025 samt överlämnar 

synpunkter och förslag till implementering för vidare hantering. För att 

strategin ska få slagkraft och bli ett levande dokument hos nämnder och 

förvaltningar är det av yttersta vikt att implementeringen blir bra. Förslagsvis 

är kvalitetsgruppen (samtliga förvaltningar är representerade) ett forum att 

diskutera och förbereda en planering för implementeringen. 

Överförmyndarnämnden  

Överförmyndarnämnden gör bedömningen att hållbarhetsstrategin for 

Ronneby kommun är väl genomarbetad. Det är bra att man minskar antal 

styrdokument och slår samman dem till en strategi. Det blir lättar för 

nämnden att förhålla sig till ett dokument än som tidigare fem olika program.  

De fem fokusområdena har tydliga inriktningar och tar upp olika punkter hur 

vi ska leva upp till dessa inriktningar. Det underlättar for nämnden att kunna 

följa upp de olika områdena.  
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Överförmyndarnämndens perspektiv utifrån denna strategi är att det är 

viktigt att belysa och ta hänsyn till våra huvudmäns mångfald och intressen 

inom alla åldrar. Många av våra huvudmän har psykisk ohälsa. Att få ett 

jämlikt och jämställt samhälle är ett ständigt arbete.  

I strategin finns ett urval av indikatorer som ska följas upp årligen och 

redovisas i ett hållbarhetsbokslut. Nämnden har svårt att följa upp de 

framtagna indikatorerna. Det är inte många som är applicerbara på nämndens 

arbete. Nämnden får följa upp de olika fokusområdena med egna framtagna 

indikatorer.  

Förslaget innebär att det ska upprättas ett Hållbarhetsbokslutet på det 

samlade hållbarhetsarbetet i kommunen utifrån strategin och redovisas i 

samband med ordinarie bokslutsprocess. Överförmyndarnämnden är 

tveksam till att införa flera olika bokslutsdokument. Det vore önskvärt att 

arbeta in det redovisade resultatet som en del i det ordinarie bokslutet.  

Överförmyndarnämnden vill understryka hur viktigt det är med en ständig 

pågående process med hållbarhetsarbete, vilket strategin belyser. Då uppnår 

vi ett hållbart Ronneby. 

Vård- och omsorgsnämnden  

Vård- och omsorgsnämnden har inget att erinra mot Förslag till 

Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-2025, men ser gärna att det 

under punkt 3.3.5 (Aktiv och meningsfull fritid) blir tydligare att det även 

gäller kommunens seniorer i syfte att bryta ofrivillig ensamhet och 

förebygga ohälsa. 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att helt ställa sig bakom 

Hållbarhetsstrategin för Ronneby kommun 2022- 2025 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden  

Teknik-, fritid och kulturnämnden ställer sig bakom Hållbarhetsstrategin för 

Ronneby kommun 2022 – 2025, men anser att det krävs en långsiktig plan 

för implementering av hållbarhetsprogrammet samt att rapportering av 

hållbarhetsprogrammet bör göras samlat med övrig rapportering och 

uppföljning. 

ABRI 

ABRI har inget att erinra avseende förslag till hållbarhetsstrategi för 

Ronneby Kommun 2022-2025. 

Ronnebyhus  
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AB Ronnebyhus ställer sig positivt till att skapa en gemensam bild av 

kommunens ambitioner inom hållbarhet och tydliggöra kommunens 

inriktningar för att nå en hållbar utveckling. Det är också positivt att 

hållbarhetsfrågorna koncentreras inom ett dokument.  

AB Ronnebyhus ställer sig bakom de delar av strategin som är förenliga med 

för bolaget, gällande styrdokument såsom bolagsordning och ägardirektiv.  

Vad gäller implementeringen av Hållbarhetsstrategin ser bolaget inga större 

hinder från att implementera den i sin verksamhetsplanering. Redan idag 

görs mycket i verksamheten kopplat till hållbar utveckling. Initialt får 

bolaget se över och revidera sin affärsplan med till Hållbarhetsstrategin 

överensstämmande terminologi. 

Miljöteknik  

Svar inkommer och bearbetas till KS den 7/12.  

Miljö- och energirådet  

Strategin är välskriven men ganska allmänt formulerad; det är viktigt att den 

konkretiseras på "lägre" nivåer i organisationen för att ge konkreta resultat. 

Det finns en rädsla från rådet att indikatorerna inte täcker in det som finns i 

respektive innehållsövergripande inriktning och hur vi når dessa. Hur ska 

arbetet följas i verksamheterna så att aktiviteter och genomförande uppnås? 

Det har funnits en tröghet i verksamheterna att beröra frågor som inte direkt 

ligger i verksamhetens direkta dagliga arbete. Vad är det som säger att det 

skulle bli bättre bara för att vi gör en övergripande strategi och tar bort själva 

samlade handlingsplanerna för Miljö- och Energifrågorna? Rådet kan inte 

längre följa verksamheterna utefter överenskomna handlingsplaner utan nu 

bara utefter ibland trubbiga indikatorer. Vår kommun ligger bra till i dessa 

frågor bland Sveriges kommuner och vi vill inte förlora den positionen. 

Synpunkter på detaljnivå: 

 Det vore bra om man hade några källor eller länkar till de citat som 

finns i början av Inledningskapitlet. 

 I avsnittet 3.3.3. om klimat och energi kan man ta upp 3-4 

sammanfattande viktiga punkter i Energi- och klimatprogrammet, 

och inte bara skriva att "vi arbetar enligt Klimat- och 

energiprogrammet för Ronneby kommun". Det är bättre att ge lite 

info från programmet än att enbart hänvisa till den, då många läsare 

nog inte bemödar sig med att se vad som står i programmet. Detta är 

också ett exempel på hur man på ett bättre sätt kan knyta ihop denna 

övergripande strategi med andra specifika strategier som kommunen 

har inom olika områden.  
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 När det gäller jämlika villkor, hälsa och välbefinnande, kan man mer 

betona civilsamhällets (idrottsföreningar, körer, scouter etc.) och 

familjens stora betydelse. 

Folkhälsorådet  

Folkhälsorådet ställa sig bakom hållbarhetsstrategin delvis. 

Kommunala pensionärsrådet 

Kommunala pensionärsrådet har tagit del av vård- och omsorgsnämndens 

yttrande och noterat informationen till protokollet. 

Kommunledningsförvaltningen  

Enheter på kommunledningsförvaltningen har erbjudits att inkomma med 

synpunkter. Inkomma synpunkter från IT-enheten, personalenheten, enheten 

för strategisk samhällsutvecklingen, näringsliv och kommunikation och 

strategisk inköpsenhet har bearbetats enligt bedömningen nedan. 

Länsstyrelsen Blekinge 

Länsstyrelsen Blekinges yttrande innehåller både allmänna och detaljerade 

synpunkter. Remissyttrandet bifogas i helhet.  

Region Blekinge  

Svar inkommer senare. 

Bedömning 

I bedömningen värderas inkomna yttranden avseende kompletteringar och 

revideringar. Förslag till Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 

föreslås efter remissförfarandet revideras enligt nedan.   

Detaljnivå  

En synpunkt på remissmissivets formulering om tillitsbaserad ledning och 

styrning har lett till omformuleringen Hållbarhetsstrategin är ett led i arbetet 

med att påbörja utvecklingen mot en tillitsbaserad ledning och styrning i 

Ronneby kommun. 

 

Fokusområde 3.1 Förutsättningar för en hållbar utveckling  

Civilsamhällets roll och vikten av samverkan med dem lyfts fram under 

inriktning 3.1.2  Samverkan och internationella partnerskap. Detta 

fokusområde och dess inriktningar syftar till att gälla samtliga fokusområden 

och inriktningar i strategin. Ytterligare tillägg under Fokusområde 3.4 
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jämlika villkor och 3.5 Hälsa och välbefinnande, enligt synpunkter från 

miljö- och energirådet, bedöms därför inte nödvändiga.      

Under inriktning 3.1.4 Kompetensförsörjning och hållbart arbetliv 

kompletteras punkten Vi tar tillvara på och använder befintlig kompetens på 

rätt sätt med utifrån verksamhetens behov och förutsättningar. 

Fokusområde 3.2 Samhällsnyttig, biobaserad och cirkulär ekonomi  

Under inriktning 3.2.4 Biobaserad ekonomi kompletteras inledningstexten 

med Det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för prioritering när det 

gäller eventuell exploatering av mark som är skyddsvärd avseende natur, 

kultur och rekreation. 

Fokusområde 3.3 Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer  

Den inledande texten kompletteras med Samhällen och strukturer behöver 

vara resilienta för att motstå kommande förändringar, som effekter av 

klimatförändringarna. 

Efter inkomna synpunkter från Länsstyrelsen har inriktningen 3.3.2 Vatten 

som resurs ändrats till: 

Grundvatten och ytvatten utgör källan till dricksvatten, som är vårt viktigaste 

livsmedel. Grundvattnet påverkas mycket av hur vi bygger och planerar vårt 

samhälle. Kvalitén på grundvattnet påverkar dricksvattnet, men även miljön 

för växter och djur i ytvatten. För att alla ska ha tillgång till dricksvatten av 

god kvalitet nu och i framtiden har Ronneby kommun tagit fram en 

vattenförsörjningsplan. Hur försörjningen med vatten ska ske på ett 

långsiktigt sätt inom hela kommunen visas i kommunens vatten- och 

avloppsplan. Vattenfrågorna, såväl ytvatten som grundvatten, har ett mycket 

stort mellankommunalt intresse. 

Dagvatten utgörs av regn- och smältvatten från tak och andra hårda ytor i 

stadsmiljöer. Dagvatten kan skölja med sig föroreningar och orsaka 

översvämningar. Under naturliga förhållanden tas dagvatten upp av växter, 

eller renas när det rinner genom marken innan det når sjöar eller 

grundvattnet. Orenat dagvatten i stadsmiljö förorenar sjöar och vattendrag 

och påverkar växt- och djurliv negativt, medan renat dagvatten kan utnyttjas 

som en positiv resurs i samhället. Klimatförändringarna förväntas ge mer 

nederbörd och därmed mer dagvatten. Ronneby kommun har en policy för 

dagvattenhantering. 

Avloppsvatten berör såväl folkhälsa, miljöskydd, resurshushållning som 

samhällsekonomi. Planering för avlopp finns i kommunens vatten- och 

avloppsplan (VA-plan). Som en del i VA-planen ingår en utbyggnadsplan 

för de områden som kommunen har skyldighet att bygga ut. 
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Hav, sjöar och vattendrag har stor betydelse i Ronneby kommun för 

rekreation, fiske, besöksnäring och andra företag. Vatten ger även 

möjligheter för transporter och kan utgöra en produktionsplats. Hav, kust och 

skärgård utgör ett kulturarv med till exempel sjöbodar och ängs- och 

betesmarker. Blekinge är utnämnd av UNESCO som ett biosfärområde, ett 

modellområde för hållbar utveckling i samverkan.  

Tillvägagångsätt för inriktningen 3.3.2 Vatten som resurs har kompletterats 

med eller ändrats till: 

 

 Vi säkerställer en långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet 

och kvantitet  

 Samtliga allmänna vattentäkter har vattenskyddsområden med 

uppdaterade skyddsföreskrifter 

 Vi uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten och har en god 

ekologisk och kemisk status i kommunens samtliga 

vattenförekomster 

 Vi verkar för att vattenförbrukningen ska minska 

 Vi har en hållbar dagvattenhantering som möter dagens behov samt 

framtida utmaningar 

 Vi prioriterar miljötillsyn för att minska utsläpp av näringsämnen och 

föroreningar 

Under inriktning 3.3.3 Klimat och energi kompletteras tillvägagångsätten 

med de prioriterade områden som finns i beslutat program för klimat och 

energi.   

Under inriktning 3.3.4 Hållbar samhällsplanering kompletteras den 

inledande texten med Samhällen och strukturer behöver vara förberedda för 

att möta de utmaningar som finns i och med klimatförändringarna. 

Tillvägagångsätten kompletteras med Vi bevarar och utvecklar odlingsmark 

för livsmedelsproduktion och Vi planerar samhällen och strukturer som är 

resilienta mot pågående och kommande effekter till följd av 

klimatförändringarna. 

Under inriktning 3.3.5 Aktiv och meningsfull fritid kompletteras 

tillvägagångsätt med punkten Vi erbjuda möjligheter till sociala kontakter 

och sammanhang för seniorer.  

Under inriktning 3.3.6 Trygga livsmiljöer kompletteras tillvägagångsätten 

med Vi arbetar för att offentliga miljöer och stadens centrum ska upplevas 
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tryggt genom att främja en blandning av människor och utbud i staden samt 

genom god gestaltning och förvaltning av miljön. 

Fokusområde 3.4 Jämlika och jämställda villkor  

Under inritning 3.4.1 Jämlika livschanser kompletteras den inledande texten 

med Stöd till familjer och föräldrar behöver både vara universellt och riktat. 

Universellt stöd är insatser som erbjuds alla föräldrar medan riktat stöd 

erbjuds föräldrar som tillhör en riskgrupp. 

Fokusområde 3.5 Hälsa och välbefinnande 

I den inledande texten ändras äldre till seniorer.  

Övrigt 

I Bilaga 2. Indikatorer för uppföljning ändras indikatorn från Antal sjöar och 

vattendrag samt kustområden med god status till Antal 

grundvattenförekomster, sjöar och vattendrag samt kustområden med god 

stat. 

Den Nationella upphandlingsstrategin läggs till i Bilaga 3. Nationella och 

regionala mål och styrdokument. 

Implementering  

Flera av remissinstanserna har påpekat vikten av en bra implementering av 

hållbarhetsstrategin för ett lyckat resultat. En strategi är ett långsiktigt och 

överordnat styrdokument som pekar ut en riktning. Strategin uttrycker en 

önskvärd långsiktig utveckling av verksamheten men går inte in i detaljer. 

Det förutsätter, i överenstämmelse med inkomna synpunkter, att 

hållbarhetsstrategin behöver konkretiseras på "lägre" nivåer i organisationen 

för att ge konkreta resultat. Hur hållbarhetsstrategin ska implementeras 

beskrivs under rubrik 1.5 Implementering: Hållbarhetsstrategin ska 

implementeras i kommunkoncernens verksamhet och vara en del av den 

årliga verksamhetsplaneringen. Ansvarsfördelningen som beskrivs under 

rubrik 1.7 Ansvar är grundläggande för en lyckad implementering. 

Synpunkter har inkommit om att det är viktigt med ett långsiktigt tänkesätt 

där både tid och resurser avsätts för att kunna uppfylla det som är strategins 

ambition och syfte. Hållbarhetsstrategin ska enligt strategin integreras både i 

nämnders och styrelses budget, samt i förvaltningar och bolags 

verksamhetsplanering.  

I pågående arbete med att utveckla kommunens styrmodell finns ett 

framtaget standardiserat arbetssätt för verksamhetsplanering där strategiska 

styrdokument som hållbarhetsstrategin ska beaktas. För en långsiktig och 

likvärdig implementering är Enheten för strategisk samhällsutveckling och 

kommunens kvalitetsgrupp viktiga stödfunktioner. Enheten för strategisk 
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samhällsutveckling kommer att ta fram en plan för implementering av 

hållbarhetsstrategin, samt ta fram material som stöd för implementering och 

genomförande. Ett arbete med att utveckla ett standardiserat arbetssätt för 

implementering och uppföljning av strategiska styrdokument har även 

påbörjats av Enheten för strategisk samhällsutveckling. 

För att säkerställa att viktiga processer leder i riktning med 

hållbarhetsstrategin är det väsentligt att vi fortsätter att förtydliga och 

inkludera hållbarhetsstrategins inriktningar i stödsystem och stöddokument 

såsom tjänsteskrivelser och checklistor, samt tar hänsyn till 

hållbarhetsstrategin vid beslutsfattande.  

Synpunkter från Miljö- och energirådet är att det finns en tröghet i 

verksamheterna att beröra frågor som inte direkt ligger i verksamhetens 

dagliga arbete och en undran om hur det ska uppnås. Implementeringen har 

en viktig roll för att synliggöra verksamheternas ansvar och roll i 

hållbarhetsarbetet. Befintliga samverkans- och stödstrukturer behöver 

användas för att konkretisera arbetet utifrån hållbarhetsstrategin. Nya 

samverkanstrukturer kan skapas vid behov.    

Om det finns delar i hållbarhetsstrategin som bedöms att de inte prioriteras 

tillräckligt, finns möjlighet att ta fram underliggande styrdokument såsom 

program. Inom vissa fokusområden finns redan kompletterande 

styrdokument på en mer detaljerad nivå. T.ex. finns: 

 Program för klimat och energi (obligatoriskt enligt 

Borgmästaravtalet) innehåller aktiviteter för att uppnå ambitionerna 

inom klimat och energiområdet. 

 Avfallsplanen (lagstadgad) innefattar mål och aktiviteter inom 

områdena klimat och cirkulär ekonomi. 

Uppföljning och rapportering  

Det har inkommit flera synpunkter att det vore önskvärt att uppföljningen av 

hållbarhetsstrategin sker som en del i ordinarie bokslut. I dagsläget bedöms 

det vara ett för stort steg att gå från befintligt miljöbokslut och 

folkhälsobokslut till en del av ordinarie bokslut, men det kan bli aktuellt i 

framtiden.  

Arbete pågår med att se över hur rapportering kan ske utan att verksamheter 

behöver rapportera och följa upp aktiviteter på flera ställen. Möjligheten att 

via kommunens uppföljningssystem (Stratsys) se och följa planerade 

aktiviteter, eventuella mål och indikatorer som sätts av nämnder, styrelse, 

förvaltningar och bolag ingår även i denna översyn. Uppföljning kan även 

ske genom dialog via samverkansforum och politiska råd.   
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Synpunkter har inkommit avseende att indikatorerna är svåra att följa upp på 

nämndnivå och att de inte möjliggör uppföljning av hållbarhetsarbetet på 

aktivitetsnivå. Indikatorerna i hållbarhetsstrategin är på övergripande nivå 

och syftar till att följa utvecklingen av de övergripande inriktningarna. 

Aktiviteter samt eventuella mål och kompletterande indikatorer som är 

kopplade till hållbarhetsstrategin behöver därför sättas av nämnder, styrelser, 

förvaltningar och bolag. Detta arbetssätt är i linje med tillitsbaserat ledning 

och styrning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige  

att anta Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 med föreslagna 

revideringar  

att Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 därmed ersätter 

kommunens nuvarande miljöprogram, folkhälsopolicy, 

funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och internationella 

strategi 

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Malin Månsson (S), Roger Gardell 

(L) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

 Magnus Pettersson (S) tilläggsyrkar att hållbarhetsstrategin revideras så att 

det inte hänvisas till en jämställdhets- och mångfaldsplan i strategin.  

Malin Månsson (S), Roger Gardell (L) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.     

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Magnus Pettersons 

(S) tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1) Anta Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 med 

föreslagna revideringar.  
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2) Hållbarhetsstrategi Ronneby kommun 2022-2025 därmed ersätter 

kommunens nuvarande miljöprogram, folkhälsopolicy, 

funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och 

internationella strategi. 

Kommunfullmäktige beslutar att hållbarhetsstrategin revideras så att det inte 

hänvisas till en jämställdhets- och mångfaldsplan i strategin. 

Strategin biläggs protokollet som bilaga 4. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder 
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§ 335 Dnr 2021-000196 192 

Besvarande av motion från Bengt S-Å Johansson (SD) - 
Fiskekort för kräftfiske 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har mottagit en motion från Bengt Sven Åke  

Johansson, Sverigedemokraterna. I motionen föreslår Bengt att berörd  

nämnd att utreda: 

a) Vilka vatten, som kommunen har rådighet över, håller ett  

kräftbestånd? 

b) Hur många burar kan användas i respektive vatten och på respektive  

fiskekort. 

c) Pris för fiskekort.      

Bedömning 

 Ronneby kommuns marker eller vatten förvaltas inte av Teknik, -

fritid och kulturförvaltningen. Förvaltare är Mark och 

exploateringsenheten. Frågan om vilka vatten Ronneby kommun har 

rådighet över bör därför ställas dit. 

 Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har inte resurser eller 

kompetens att undersöka om ett vatten håller ett kräftbestånd eller 

inte. 

 Teknik, -fritid och kulturförvaltningen har inte resurser eller 

kompetens att utreda hur stort ett eventuellt kräftbestånd är. 

Kännedom om beståndet storlek är avgörande för att kunna föreslå 

hur många burar per fiskekort som får användas. 

 För att utröna om ett vatten håller ett kräftbestånd- och hur stort det 

eventuella beståndet är förutsätter att samtliga vatten provfiskas. 

 Att provfiska samtliga vatten och i nästa steg redovisa beståndets 

storlek kräver särskild kompetens då genomförande och redovisning 

bör ske på ett vetenskapligt sätt. Aktuell kompetens finns inte inom 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen.            
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Förslag till beslut 

 Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att med 

ovanstående text anse motionen besvarad.         

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad genom att teknik-, fritid- och kulturnämnden tar med 

sig ärendet till framtida utredning gällande sportfiskeverksamheten. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S), Anders Bromée (M), Nicolas Westrup 

(SD) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.    

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 genom att teknik-, 

fritid- och kulturnämnden tar med sig ärendet till framtida utredning gällande 

sportfiskeverksamheten. 

________________ 

Exp: 

Bengt Sven Åke Johansson 
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§ 336 Dnr 2020-000362 192 

Besvarande av motion från Stefan Österhof (S) om en 
likvärdig skola för hela kommunen  

 

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-10-21 § 143 

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden har vid två tillfällen yttrat sig avseende den motion om 

likvärdig skola för hela kommunen som inkommit från Stefan Österhof (S). 

Motionen behandlades i utbildningsnämnden i oktober 2020 och i maj 2021. 

KSAU har dock återremitterat motionen i augusti 2021 med motiveringen: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till 

utbildningsnämnden för svar på motionen.  

I motionen lyfts följande förslag fram och ska då besvaras:  

 Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier 

är representerade.  

 Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för 

arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk.  

Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete      

Bedömning 

Ansvaret för kommunens utbildningsfrågor är delegerat till 

utbildningsnämnden. Därmed bör frågor som rör utbildning hanteras i denna 

nämnd. Frågan om kommunens skolorganisation är högst aktuell då en 

nybyggnation av bland annat två nya 4 – 9 skolor sker i Ronneby tätort som i 

hög grad kommer påverka kommunens övriga skolor. 

Utbildningsförvaltningen har i förslag till budget 2022 fått i uppdrag av 

utbildningsnämnden att under 2021 utreda och redovisa möjligheterna till en 

ny organisation som utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.  

 

Utbildningsförvaltningen anser att det uppdraget ligger i linje med 

motionens önskemål.  

 Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier 

är representerade.  

Utbildningsförvaltningen anser att arbetsgruppen bör vara 

beredningsutskottet och det uppdrag som gavs i samband med 
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budget2022 ska initialt hanteras i utskottet. Skäl finns därmed inte 

till en specifik arbetsgrupp.  

 Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för 

arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk. 

Bedömningen från utbildningsförvaltningen är att avgränsningar och 

fokusområden ingår i det givna uppdraget av utbildningsnämnden att 

utreda och redovisa möjligheterna till en ny organisation som 

utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.  

 Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete  

Då förslaget är att det är beredningsutskottet som är arbetsgruppen bör inte 

en specifik budget avsättas.      

Utbildningsnämndens beslut 2021-10-21 

 Utbildningsnämnden beslutar att anse motionen besvarad då åtgärder redan 

vidtagits av utbildningsnämnden som besvarar motionens förslag. 

Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:  

1. Att föreslå en arbetsgrupp där både förvaltning och politiska partier 

är representerade.  

Utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att se över 

skolorganisationen utanför Ronneby tätort enligt beslut från 

utbildningsnämnden och kommer återrapportera uppdraget till 

utbildningsnämnden. Skäl finns därmed inte till en specifik 

arbetsgrupp.  

2. Att föreslå lämpliga fokusområden och avgränsningar för 

arbetsgruppen där ovan hänsynspunkter utgör ett ramverk.  

Bedömningen från utbildningsförvaltningen är att avgränsningar och 

fokusområden ingår i det givna uppdraget av utbildningsnämnden att 

utreda och redovisa möjligheterna till en ny organisation som 

utvecklar skolorna även utanför Ronneby tätort.  

3. Att föreslå en budget för en sådan grupp och dess arbete  

Då beredningsutskottet kan verka som denna arbetsgrupp behövs 

därmed inte en specifik budget avsättas. 

4.  Motionären uppger på fråga att denne är nöjd med svaret, vilket 

tilläggs beslutet. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är 

besvarad. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Stefan Österhof (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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: 

Stefan Österhof  

Utbildningsnämnden 
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§ 337 Dnr 2021-000067 101 

Besvarande av motion från Amani El Ali Mazloum (S) 
om behållare för textiler på återvinningscentraler i 
Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

Motionen från Amani El Ali Mazloum (S) avser behållare för textiler på 

återvinningscentraler i Ronneby kommun. Motionens förslag går ut på att 

undersöka möjligheterna kring införskaffning av återvinningsbehållare för 

textiler i Ronneby kommun så snart som möjligt. Detta för att se till att 

textiler som går att återvinna, återvinns och inte slängs direkt i det brännbara 

avfallet 

Vid återvinning används materialet för att ersätta annat material, eller 

förbereds via processer, för att kunna återanvändas. Återanvändning däremot 

innebär att materialet fyller samma funktion den ursprungligen varit avsedd 

för. Återanvändning är således mer miljövänligt.  

Ronneby kommun har ett flertal möjligheter gällande insamling av textiler i 

syfte för återanvändning. Problemet med textilåtervinning verkar därför inte 

ligga i avsaknad av textilbehållare, utan i avsaknaden av tydlig markering 

och information om vart dessa behållare står utplacerade, samt i vilka butiker 

man kan lämna in kläder. Under 2022 kommer nya författningar, där ett 

producentansvar gällande insamling av textiler delegeras av regeringen, som 

den 1 januari 2024 förs över till de tillståndsgivna insamlingssystemen. Detta 

kan komma att påverka eventuella beslut som görs innan dess. 

KSAU rekommenderas att avslå motionen, då framtagandet av tydlig 

markering och information om vart man kan lämna in textiler för återbruk 

inom Ronnebys kommun anses vara mer relevant än införskaffning av 

återvinningsbehållare för textiler.      

Bedömning 

I motionen menar Amani El Ali Mazloum att ett minskat klimatavtryck är 

viktigt för miljön. Återvinning, byte och inlämning till secondhand är några 

av de insatser man kan göra för att bidra till en ökad hållbarhet och, 

konsekvent ett mindre klimatavtryck. I vissa fall fungerar det inte att lämna 

material eller produkter vidare, men återvinning är fortfarande väsentlig. 

Även om behållare för nästan allt numera finns på återvinningscentraler, är 

det bara i Mörrum man kan återvinna textiler. Enligt El Ali Mazloum är detta 

inte hållbart ur ett miljöperspektiv, då många kanske inte har 
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transportmöjligheterna. Motionen tar upp att denna avsaknad av 

återvinningsmöjligheter kan leda till att textiler istället direkt kastas i 

behållaren för brännbart. 

I motionen menar Amani El Ali Mazloum att ett minskat klimatavtryck är 

viktigt för miljön. Återvinning, byte och inlämning till secondhand är några 

av de insatser man kan göra för att bidra till en ökad hållbarhet och, 

konsekvent ett mindre klimatavtryck. I vissa fall fungerar det inte att lämna 

material eller produkter vidare, men återvinning är fortfarande väsentlig. 

Även om behållare för nästan allt numera finns på återvinningscentraler, är 

det bara i Mörrum man kan återvinna textiler. Enligt El Ali Mazloum är detta 

inte hållbart ur ett miljöperspektiv, då många kanske inte har 

transportmöjligheterna. Motionen tar upp att denna avsaknad av 

återvinningsmöjligheter kan leda till att textiler istället direkt kastas i 

behållaren för brännbart.  

Kommunen arbetar efter EU-direktivet: avfallstrappan. Direktivet är antaget 

i den svenska miljöbalken och styr omhändertagning av avfall. 

Förebyggande arbete är således viktigt för att skapa så lite avfall och skräp 

som möjligt, vilket kan uppnås genom en minskad förbrukning av varor, 

samt en ökad återanvändning. Detta gäller även textiler. 

Enligt Avfall Sverige definieras avfallsåtervinning som att något ” kommer 

till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för att komma till 

sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för 

återanvändning.” 

Återbruk däremot, innebär att produkten eller komponenten som inte är 

avfall används för att fylla samma funktion den ursprungligen varit avsedd 

för.   

Sverige konsumerar ungefär 15 kg textil per person per år, där produktionen 

av 1 kg nytt textil även producerar ungefär 15 kg CO2. Stora mängder vatten, 

energi och kemikalier förbrukas under processen, vilket utgör en risk för 

människors hälsa och miljö samt kan komma i konflikt med Sveriges 

miljömål. Att skilja på termerna återvinning och återbruk är därför viktigt. 

Vid återvinning ersätts material med insamlat återanvänt material, medan 

återbruk förlänger produktens livslängd. Idag sker den största delen av 

Sveriges textilåtervinning utomlands och återbruk, som förlänger textilers 

livslängd, ses oftast som bättre från miljösynpunkt. Detta beror på att 

återvinning ersätter råvaruproduktion, och kräver energi, resurser samtidigt 

som det bidrar till miljöutsläpp. 

Kommunen 

Den kommunala avfallsplanen från 2014-2019 lyfter frågan om textilavfall. I 

planen återfinns ett delmål (delmål 7) som berör lättillgänglig insamling av 
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textiler, och under 2016 fick Miljöteknik i uppdrag att undersöka 

möjligheten att införa textilinsamling på allmänna platser. Miljöteknik tog 

kontakt med Lindra secondhand för några år sedan och ett samarbete 

upprättades, men ingen direktutredning gjordes. Miljöteknik var även i 

kontakt med en person som skrev ett examensarbete rörande textiler och dess 

möjligheter inom Ronneby kommun, som blev klart under sommaren 2021. 

Enligt den framtagna rapporten: öka återanvändningen och återvinningen av 

textiler i Ronneby kommun, väljer många kommuner och andra aktörer att 

avvakta eventuella textilåtgärder. Detta eftersom nya textilförfattningar 

träder i kraft den 1 januari 2022, där regeringen kommer införa ett nytt 

producentansvar gällande textiler. Ansvaret för insamlingen av textilavfall 

kommer föras över till de tillståndsgivna insamlingssystemen den 1 januari 

2024. Det finns dock många fördelar med att fortsätta och tydliggöra den 

textilinsamling som redan finns inom kommunen. 

I dagsläget har Lindra secondhand ett samarbete med Human bridge, där 

insamling av textiler, kläder och skor sker, för att sedan skickas till 

biståndsinsatser. Det finns även utplacerade textilbehållare runt om i 

kommunen, så som vid Listermacken, Lindra secondhand, ST1 macken nära 

LIDL, Angelskogs deponi, med flera. Ett flertal affärer i Ronneby tar även 

emot använda kläder som lämnas in (ex. Lindex).  

Rekommendation 

Avsaknaden av tydlig markering och information om vart Ronneby 

kommuns textilbehållare står utplacerade, samt i vilka butiker man kan 

lämna in kläder bör åtgärdas. Det är därför av intresse att se över 

informationsutskick och tydliga markeringar av vart man kan lämna in 

textiler i Ronneby kommun. Att undersöka möjligheterna kring utplacering 

av fler textilbehållare anses i nuläget inte behövas.  

Kommunen rekommenderas även att, som många andra kommuner, avvakta 

att producentansvar för textiler delegeras av regeringen. Detta då det 

potentiellt kan ha påverkan på åtgärder som görs innan den 1 januari 2022.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att avslå motionen.          

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

genom texten under avsnittet Bedömning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP), Kenneth 

Michaelsson (C), Fredrik Jacobsen (M) och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

 Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP) och Peter Bowin (V) yrkar 

bifall till motionen.  

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.    

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Magnus 

Petterssons (S) m.fl. förslag mot kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:  

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.     

De som önskar bifalla Magnus Petterssons (S) m.fl. förslag röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges 

tjugosju (27) ja-röster och tjugo (20) nej-röster varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom texten under 

avsnittet Bedömning. 

________________ 

Exp: 

Amani El Ali Mazloum 
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§ 338 Dnr 2021-000288 192 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) - inför 
"huskurage" i Ronnebyhus AB 

 

Sammanfattning  

Lova Necksten (MP) har inkommit med en motion avseende att införa 

huskurage i Ronnebyhus AB. I motionen anförs sammanfattningsvis att 

metoden är etablerad hos flera kommuner i syfte att förebygga, förhindra och 

stoppa mäns våld mot kvinnor och våld mot närstående.  

Bedömning 

Motionen har remitterats till Socialförvaltningen och Ronnebyhus. Båda 

instanserna hänvisar till bristen på evidens för metoden vilket gör att 

införande av metoden inte kan anses ge det skydd som avses. Ronnebyhus 

hänvisar bland annat till en utvärderingsrapport i Nacka polisområde, 

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige samt 

Hyresgästföreningen. 

Det är angeläget att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer hindras 

och motverkas i så stor utsträckning som möjligt. Det är dock viktigt att detta 

sker med evidensbaserade metoder som utvärderats korrekt. Tills detta finns 

bör det nu pågående arbete som sker såväl inom Socialförvaltningen som 

inom Ronnebyhus fortsätta i samma omfattning och med samma frekvens 

som nu.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

förslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP), Malin Månsson (S), Tim Svanberg 

(C), Magnus Gustafsson (C), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), 

Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V), Annette Rydell (S) och Thomas 

Svensson (S). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP), Malin Månsson (S) och Magnus Pettersson (S) yrkar 

bifall till motionen. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Lova Neckstens 

(MP) m.fl. förslag mot kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:  

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.     

De som önskar bifalla Lova Neckstens (MP) m.fl. förslag röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga C, avges 

tjugosju (27) ja-röster och tjugo (20) nej-röster varefter ordförande finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

reserverar sig mot beslutet till förmån för Lova Neckstens (MP) m.fl. förslag. 

________________ 

Exp: 

Lova Necksten 

Ronnebyhus AB 

Birgitta Ratcovich 
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§ 339 Dnr 2021-000289 192 

Besvarande av motion från Stefan Österhof (S) om 
"Utveckling och Demokrati; Ungas inflytande utvecklar 
och stärker hela kommunen" 

 

Sammanfattning  

Stefan Österhof (S) har lämnat en motion om ungas inflytande i kommunen. 

Förslaget utgår från Orsa kommuns arbete med ungdomsdemokrati som ett 

lärande exempel.    

Motionen innehåller följande förslag:  

– Ronneby kommun med det lärande exemplet som grund skapar 

förutsättningar för ett Ronneby där ungas inflytande och demokratin stärks.  

– Kommunstyrelsen får uppdraget att bilda en arbetsgrupp för att skapa ett 

mer demokratiskt, integrerat och utvecklande Ronneby. 

– Gruppen ges uppdraget att skapa ny arenor för samverkan mellan unga, 

kommunpolitiker och tjänstepersoner.      

Bedömning 

I samband med att barnkonventionen blev lag bildades ett barnrättsnätverk i 

kommunen, dit tjänstepersoner från förvaltningar och bolag bjöds in att 

delta. Nätverkets syfte är att stödja utvecklingen av Ronneby kommuns 

barnrättsarbete för att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter utifrån 

barnkonventionen. Nätverket samordnas av kommunens 

folkhälsosamordnare och har folkhälsorådet som styrgrupp.   

Under 2020 och 2021 har det påbörjats en rad generella och riktade 

utbildningsinsatser för att höja kunskapen om barnkonventionen och hur den 

kan tillämpas. För att stödja Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder och 

bolag att göra barnrättsbaserade bedömningar och ta barnrättsbaserade beslut 

har Rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag tagits fram. Rutinen 

innehåller en barnchecklista för prövningar av barns bästa och en mall för 

barnkonsekvensanalys. I rutinen är barns rätt till delaktighet och inflytande i 

frågor som berör dom ett av grundfundamenten.  

Ungas egna åsikter om inflytande synliggörs i Luppundersökningen (lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken). I 2020 års Lupp framkommer det att 

ungas syn på inflytande har försämrats sedan undersökningen 2017. Det 

gäller både för möjligheten och viljan att vara med och påverka frågor i 

kommunen. I enkäten ställdes även en fråga om hur ungdomarna skulle vilja 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

67(90) 
2021-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

påverka i kommunen. Flera unga nämner att de skulle vilja påverka genom 

enkäter. Flera nämner även att de önskar möjlighet att ge förslag till 

beslutsfattare och att de skulle vilja rösta i kommunfrågor på något sätt. Ett 

par unga nämner att de skulle vilja gå med i ungdomsförbund eller parti, och 

på så sätt påverka. Vidare önskas bättre kommunikation mellan beslutsfattare 

och allmänhet.  

Barnrättsnätverket ser i liknelse med förslagsställaren behovet av att 

utveckla arenor för barn och ungas möjlighet och rätt till att inkluderas i 

kommunens demokratiska processer. 

De förslag som motionen innehåller bedöms gå i linje med det arbetet som 

påbörjats i kommunen genom barnrättsnätverket. Barnrättsnätverket bedöms 

kunna bidra med den kompetens och samordning som efterfrågas.  

Det finns dock ett behov av dialog mellan nätverket, tjänstepersoner och 

förtroendevalda, från olika förvaltningar och nämnder. Detta för att diskutera 

roller och intentionerna med utvecklingsarbetet för ungas inflytande i 

Ronneby kommun. Folkhälsorådet bedöms därför med stöd av kommunens 

barnrättsnätverk bjuda in till och samordna denna dialog.      

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

förslå kommunfullmäktige att utifrån bedömningen ovan anse motionen 

besvarad.           

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utifrån bedömningen 

ovan anse motionen besvarad 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Stefan Österhof (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 utifrån bedömningen ovan anse motionen 

besvarad. 

________________ 

Exp: 

Stefan Österhof 
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§ 340 Dnr 2021-000617 101 

Besvarande av motion från Willy Persson (KD) 
angående Snittingefallet 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in en motion 

angående Snittingefallet. Motionären yrkar på att Bräkneån har hittat sin 

ursprungliga strömfåra då de betonggjutna fördämningarna vid 

Snittingefallet nu är borttagna. Under sommaren har det blivit en rejäl 

växtlighet längs åkanten. Snart kommer flora och fauna att utvecklas 

ytterligare, anpassad efter denna unika miljö med strömförande vatten. Detta 

kommer bli till stor gagn för den biologiska mångfalden.      

Bedömning 

Bakgrund 

Ronneby kommun äger dammanläggningen vid Snittinge i Bräkneån och 

kommunen har som dammägare krav på underhållsansvar av 

vattenanläggningen. Dammen lagligförklarades av Söderbygdens 

vattendomstol år 1966 och sedan dess har all kraftproduktion upphört.  

Frågor och utredningar kopplade till Snittingedammen är komplexa och har 

utretts under flera års tid och kan delas upp i två delar. Undersökningar och 

utredningar kopplat till vilken framtida åtgärd som krävs för att underlätta 

fiskvandringen för att uppnå ställda miljökvalitetsnormer å ena sidan, samt 

undersökningar som syftat till att säkerställa att dammens konstruktion skall 

vara stabil och säker å andra sidan.  

Dammen vid Snittinge i Bräkne-Hoby var i sitt ursprungliga uppförande 

konstaterat ett vandringshinder i Bräkneån som hindrar ån från god 

ekologisk status. Åtgärd krävdes 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. Parallellt har säkerhetsutredningar genomförts som har påvisat 

åtgärdsbehov för dammkonstruktionen.  

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

kartlägga vilka åtgärder som finns för att uppnå en god fiskvandring men 

även för att skapa en säkerhet kring dammen. I uppdraget ingick även att 

studera de föreslagna åtgärdernas möjlighet att få tillstånd i mark- och 

miljödomstolen.  
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WSP:s utredningar och rapporter visar fem olika alternativ på lösningar där 

de även upplyser fördelar och nackdelar med de olika alternativen, kostnader 

och genomförbarhet. Ett sjätte alternativ finns även med i utredningen som 

beskriver möjligheterna och kostnaderna för en utrivning.  

I KS togs beslut efter dialog skett med Bråkneåns vattenråd samt Bygd i 

samverkan att kommunen arbetar vidare med alternativ för omlöp. En 

fiskväg med en längd på ca 255 meter belägen på den högra stranden i 

vattnets färdriktning. Föreslagen fiskväg kommer att möjliggöra 

uppströmsvandring för samtliga 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. 

Parallellt med arbetet har det även utförts en konsekvensutredning och 

bedömning av dammsäkerhetsklassning där Snittingefallet föreslås med 

Dammsäkerhetsklass B.  

Under vintern fram till sommaren 2021 har akuta dammsäkerhetshöjande 

åtgärder behövts göras. Inspektioner av dammanläggningens status utförda 

före december 2020 visade att dammen var i dåligt skick och att det fanns 

flertalet svagheter som har direkt eller indirekt påverkan på 

dammsäkerheten. För att uppnå en god dammsäkerhetsnivå och undvika 

dammbrott har det krävts omfattande säkerhetshöjande åtgärder. I ett första 

steg gjordes en åtgärd i form succesiv avsänkning av Evarydsdammen och 

borttagande av dammluckor. I vidare utredningar och undersökningar av 

dammkonstruktionen efter avsänkning framkom det att flera delar av 

dammens konstruktion var erosionsskadade vilket lett till underminering av 

betongkonstruktionerna.  

I juli 2021 vidtog man åtgärder för att säkerställa att dammen inte skulle 

dämmas och riskera att brista. Åtgärderna innebar att de undermåliga delarna 

av dammkonstruktionen har tagits bort. Att låta konstruktionsdelar finnas 

kvar skulle kunna vara förknippat med risker för personer som vistas i 

området. Detta medförde att all synlig betong plockades bort med undantag 

av delar av den gamla fisktrappan.                      

Nulägesbild 

Den sista utförda akuta åtgärden i juli 2021 är det som ligger till grund för 

den nuvarande landskapsbilden som motionären beskriver i sin inlämnade 

motion. 

Det är tidigare konstaterat att Mark- och miljödomstolen förespråkar att man 

utför en total utrivning och att man återställer till den naturliga å fåran av 

gamla kraftdammar och liknande framför olika former av tekniska lösningar. 
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Ett återställande av naturlig å fåra är något som godkänns enligt 11 kap 19 § 

i miljöbalken, tekniska lösningar måste prövas med risk för avslag. 

Nulägesbilden av Snittinge är att den är återställd efter den naturlig å-fåra. 

En ersättningsdamm med omlöp kommer först att uppföras efter att tillstånd 

meddelats från mark- och miljödomstolen.  

Det politiska beslutet i Kommunstyrelsen är att Ronneby kommun arbetar 

vidare med ansöknings- och tillståndsprocess för att lämna in en ansökan till 

mark och miljödomstolen gällande att anlägga ersättningsdamm och 

anläggandet av ett omlöp med naturlik fiskväg för ökad konnektivitet. 

Skulle en annan inriktning föreslås behövs en politisk process upprättas för 

att ändra beslutet som fastslogs hos KS. 

Förslag till beslut 

 Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktiga att anse motionen besvarad.          

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Willy Persson (KD), Magnus Pettersson (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Lova Necksten (MP), Hillevi 

Andersson (C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

 Willy Persson (KD), Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP) och Peter 

Bowin (V) yrkar bifall till motionen. 

Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) och Hillevi Andersson (C) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Willy Perssons 

(KD) m.fl. förslag mot kommunstyrelsens, bifall mot avslag, och finner att 

kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.   

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:  

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.     

De som önskar bifalla Willy Perssons (KD) m.fl. förslag röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga D, avges 

tjugosex (26) ja-röster och tjugoen (21) nej-röster varefter ordförande finner 

att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad. 

Reservation  

Ledamöterna från Kristdemokraterna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för Willy Perssons 

(KD) m.fl. förslag. 

________________ 

Exp: 

Willy Persson  

Mark- och expolateringsenheten 
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§ 341 Dnr 2021-000176 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG gatubelysning 
på Rustorpsvägen 

 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-10-26 § 204 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar belysning på Rustorpsvägen.      

Bedömning 

Trafiken och de gång-och cykeltrafikanter som använder sträckan är av 

karaktären fåtal och enligt kommunens bedömningsgrunder inte uppfyller 

kraven för gatubelysning. Ronneby kommun använder sig av Trafikverkets 

VGU som regelverk.      

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid – och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens 

arbetskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

förslaget avslås.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 342 Dnr 2021-000072 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - bygg ett 
äventyrsbadhus 

 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-10-26 § 203 

Sammanfattning  

Förslagsställaren har 210203 inkommit med ett medborgarförslag. 

Förslagsställaren föreslår att ett äventyrsbad anläggs vid Viggen-området. 

Förslagsställaren menar vidare att det finns få badhus i Blekinge och att 

anlägga ett äventyrsbad i Ronneby därför hade lockat många besökare till 

kommunen.      

Bedömning 

Samtliga kommuner i Blekinge har ett minst ett badhus, däremot har 

förslagsställaren rätt i att det inte finns något uttalat äventyrsbad i Blekinge. 

Det ligger nära till hands att även förutsätta att ett äventyrsbad säkerligen 

hade lockat många besökare. Dock är den plats som förslagsställaren pekar 

ut är till den största delen redan anvisad till företagsetablering.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att avslå medborgarförslaget.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat enligt bedömning ovan. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.                  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat enligt bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 343 Dnr 2021-000151 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Hundrastgård 
i Bräkne-Hoby 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-10-26 § 205 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar en hundrastgård i Bräkne-Hoby.        

Bedömning 

Gatu/Parkenhetens bedömning är att Bräkne-Hoby är ingen större tätort och 

har många bra strövområden och mycket naturmark nära inpå alla 

bostadsområden där rastning av hundar kan ske.      

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

avslå medborgarförslaget.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 344 Dnr 2021-000454 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG om fler 
hundlatrin-tunnor på Parkdala 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-10-26 § 206 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar fler hundlatrinstunnor i Parkdala/Påtorpsområdet 

och lämnar förslag på lämpliga platser.       

Bedömning 

Området Parkdala är till större delen privatägd mark, även Parkdalavägen 

och Studentvägen. Området Blåbärsvägen och Transbärsvägen är kommunal 

mark. Gatu/Park enheten bedömer att det finns tillräckligt med 

hundlatrintunnor i området som kommunen ansvarar för.      

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget 

anses som besvarat enligt ovan bedömning.       

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat enligt bedömning ovan.      

Propositionsordning 

 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 enligt 

bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 345 Dnr 2021-000445 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG om 
bortrensning av buskar längs med Ronnebyån 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen rensar bort buskar längs med 

Ronnebyån. Som det är nu är det mycket lite vi kan se av ån. Tycker den är 

värd att betraktas. Den är vacker och förslagsställaren tror att både 

ronnebybor och turister skulle uppskatta att kunna se den. Dessutom skulle 

passagerare på Astrid ha större behållning av att se mer längs sin färd än bara 

buskar.      

Bedömning 

Gatu/Parkenheten arbetar kontinuerligt med denna fråga i samarbete med 

Länsstyrelsen som måste lämna tillstånd till större ingrepp. Just nu pågår 

även utgallring av döda träd längs med Ronnebyån, hittills har ca 70 träd 

tagits ned. Länsstyrelsen har givit tillstånd till detta men kräver att vi 

återplanterar minst lika många träd. Här har Ronneby kommun gjort en 

överenskommelse som innebär att kommunen har fått dispens från 

nyplantering under förutsättning att vi driver upp rotskott vilket innebär vi 

sparar lite sly tills det växt till sig och kan fortsätta drivas upp till träd. 

Mycket ekonomiskt fördelaktigt för kommunen. Gatu/Parkenheten kommer 

givetvis att hålla sly och buskar nere men enligt ovan med viss 

återhållsamhet de närmaste åren.      

Förslag till beslut 

Teknik, Fritid-och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget är 

besvarat enligt ovan bedömning.       

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat enligt bedömning ovan. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.                           



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

78(90) 
2021-12-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat enligt 

bedömning ovan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 346 Dnr 2021-000301 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - önskar mer 
papperskorgar längs Kallingevägen och Övre 
Brunnsvägen 

 

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 176 

Sammanfattning  

Förslagsställaren önskar fler papperskorgar för att minska att skräp och 

hundbajspåsar slängs på marken.      

Bedömning 

Liknande förslag har varit uppe för diskussion i Teknik, - Fritid och 

Kulturnämnden där det redovisades Naturvårdsverkets ”Beteenden bakom 

nedskräpning 2018”. Deras utredning visar på att det inte är fler 

papperskorgar som är prio ett, utan information så beteendemönster 

förändras. Vår bedömning kvarstår att och ligger i linje med 

Naturvårdsverket.  

Regeringen vill se böter för all nedskräpning  

Publicerad 20 maj 2021  

Regeringen har i dag fattat beslut om ett lagförslag som ska ge böter för 

ringa nedskräpning. Med propositionen blir det straffbart att slänga till 

exempel en cigarettfimp, ett kolapapper eller ett tuggummi på marken. 

Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, 

Centerpartiet och Liberalerna. I propositionen som regeringen fattat beslut 

om föreslås ändringar i miljöbalken så att det blir straffbart att skräpa ner 

med till exempel en cigarettfimp eller ett tuggummi. De flesta av dessa 

produkter innehåller plast och är bland de vanligast förekommande 

produkterna vid nedskräpning. Marin nedskräpning och andra negativa 

miljöeffekter av plast är en av vår tids stora miljöutmaningar. De senaste 

årens ökning av engångsplastprodukter har skett parallellt med att 

nedskräpningen av plast och mikroplast har ökat. Sommaren 2020 

genomförde Naturvårdsverket en skräpmätning i hela Sverige där man fann 

35 miljoner skräpföremål. En stor del av den nedskräpningen är troligtvis 

undantagen från dagens straffansvar eftersom föremålen är små och 

sannolikt har slängts en och en. Regeringen vill därför att undantaget för 

ringa nedskräpning ska tas bort från den 1 januari 2022.            
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Förslag till beslut 

Teknik,-Fritid och Kulturnämnden förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

förslaget.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

 Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till medborgarförslaget.    

Propositionsordning 

 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag mot Nicolas Westrups (SD) bifall mot avslag, och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 347 Dnr 2021-000399 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG ta bort ett stort 
träd vid Sörbybäckens utlopp 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2021-09-14 § 109 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen ska ta ned ett träd som lutar i 

Sörbybäckens utlopp.       

Bedömning 

Vi ser kontinuerligt över våra träd i stadsmiljön och tar ner träd när det 

behövs enligt våra bedömningar. Detta träd bedöms vara livskraftigt i 

dagsläget men vi kommer att ha det under uppsikt samt ta kontakt med 

Länsstyrelsens om trädet behöver tas ned.      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att förslaget enligt ovan är 

bevarat.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat enligt ovan. 

Propositionsordning 

 Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 348 Dnr 2021-000269 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG 
cykelpark/skatepark vid Mc Donalds 

 

Sammanfattning  

Klass 4a från Kallingeskolan har 210415 inkommit med ett 

medborgarförslag. Förslagsställaren föreslår att en cykelpark/skatepark 

anläggs vid McDonalds 

Bedömning 

Förslagsställaren föreslår att en cykelpark/skatepark ska anläggs i närheten 

av McDonalds. Den, i förslaget utpekade marken, är under uppbyggnad för 

nya butiksetableringar i enlighet med gällande detaljplan.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens förslag 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 349 Dnr 2021-000268 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG aktivitetsbana 
vid Mc Donalds 

 

Sammanfattning  

Klass 4a har 210415 inkommit med ett medborgarförslag. Förslagsställaren 

vill att det anläggs en aktivitetsbana vid Mc Donalds.  

Bedömning 

Förslagsställaren föreslår aktivitetsparken anläggs på ängen vid sidan om 

McDonalds. Den, i förslaget utpekade marken, är 

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens förslag 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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 anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 
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§ 350 Dnr 2021-000554 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG att 
Svängesholmsvägen i Bökevik döps om till Augusta 
Tonnings väg 

 

Sammanfattning  

En av de mest framträdande och verkligt stora kämparna för allmän och lika 

rösträtt för kvinnor i Sverige var fru Augusta Tonning (1857-1932) bördig 

från Ronneby. Under större delen av sitt liv bodde hon i Ronneby och då 

byggde hon Villa Solvik i Bökevik 1914-15 där hon skapade en 

samlingsplats för landets rösträttskvinnor. För att hedra hennes minne skulle 

det vara en fin gest att döpa om Svängesholmsvägen från bron till hennes 

namn, Augusta Tonnings väg.  

Bedömning 

De boende på Svängesholmsvägen är överens att ändra gatunamnet 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta 

namnändringen på Svängesholmsvägen till Augusta Tonnings väg.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta namnändringen på 

Svängesholmsvägen till Augusta Tonnings väg och därmed bifalla 

medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.                               

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta namnändringen på 

Svängesholmsvägen till Augusta Tonnings väg och därmed bifalla 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Namnberedningen, Karin Svensson 

Metria, Marie Olsson, marie.olsson@metria.se 

mailto:marie.olsson@metria.se
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MEX, Jimmy Svensson  

MEX, Daniel Camenell 
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§ 351 Dnr 2021-000758 101 

Julgåva - julmåltid till medarbetarna inom Ronneby 
kommun 2021 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har 2021-10-28 beslutat att alla medarbetare inom 

kommunen erhåller ett presentkort motsvarande 250 kr, kopplat till Ronneby 

handel. 

Kostnaden fördelades på respektive förvaltning. 

 

Pandemin har sedan dess återigen medfört att restriktioner för att reducera 

smittspridning införts. Dessa åtgärder innebär bl.a. ytterligare påfrestningar 

på aktörer inom handel, restauranger mm.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige 

 

att besluta om en ytterligare en gåva till kommunens medarbetare, 

motsvarande 250 kr/medarbetare. Gåvan skall bestå i ett presentkort som ger 

innehavaren möjlighet att innan jul beställa en julmåltid på en restaurang 

inom Ronneby kommun. Närmare tillämpningsföreskrifter kring utnyttjandet 

av kortet och gåvan utformas av respektive enhetschef, inom ramen för de 

särskilda covidrestriktioner som gäller inom kommunen. 

att kostnaden skall belasta kommunstyrelsens reserver 

Kommunstyrelsens beslut 2021-12-16, genom ordförandebeslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

1. ytterligare en gåva till kommunens medarbetare motsvarande 250 

kr/medarbetare ska ges. Gåvan skall bestå av en julmåltid på eller från en 

restaurang inom Ronneby kommun senast 2021-12-31.  

2. kommundirektören får i uppdrag att ta fram närmare anvisningar för hur 

verkställandet ska gå till.  

3. kostnaden skall belasta kommunstyrelsens reserver 

Undertecknad beslutar att beslutet får verkställas omgående. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

 Lova Necksten (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det 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. ytterligare en gåva till kommunens medarbetare motsvarande 250 

kr/medarbetare ska ges. Gåvan skall bestå av en julmåltid på eller från en 

restaurang inom Ronneby kommun senast 2021-12-31, 

2. kommundirektören får i uppdrag att ta fram närmare anvisningar för hur 

verkställandet ska gå till, 

3. kostnaden skall belasta kommunstyrelsens reserver. 

 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 
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§ 352 Dnr 2021-000771 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i Vård- och omsorgsnämnden, Magnus Stridh 
(SD) 

 

Sammanfattning  

 Magnus Stridh (SD) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i 

vård- och omsorgsnämnden.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

 Nicolas Westrup (SD) yrkar på att kommunfullmäktige entledigar Magnus 

Stridh (S) från uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt 

utser Anders Oddsheden (SD) till ny ersättare.      

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Magnus Stridh (SD) från 

uppdraget som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt utser Anders 

Oddsheden (SD) till ny ersättare. 

________________ 

Exp: 

Magnus Stridh 

Anders Oddsheden 

Vård- och omsorgsnämnden 

Kanslienheten 

Personalenheten 
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§ 353 Dnr 2021-000773 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige och ledamot i teknik-, fritid- och 
kulturnämnden, Omid Hassib (V) 

 

Sammanfattning  

 Omid Hassib (V) anhåller om entledigande från uppdragen som ledamot i 

kommunfullmäktige och ledamot i teknik-, fritid- och kulturnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar att kommunfullmäktige entledigar Omid Hassib (V) 

från uppdragen som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i teknik-, 

fritid- och kulturnämnden samt att kommunfullmäktige utser Siman Zeid (V) 

till ny ledamot i teknik-, fritid- och kulturnämnden och att fyllnadsval för ny 

ersättare i teknik-, fritid- och kulturnämnden bordläggs.    

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Omid Hassib (V) från uppdragen som 

ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i teknik-, fritid- och 

kulturnämnden. Kommunfullmäktige utser Siman Zeid (V) som ny ledamot i 

teknik-, fritid-, och kulturnämnden. Fyllnadsval för ny ersättare i teknik-, 

fritid- och kulturnämnden bordläggs. 

Kommunfullmäktige ber Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för 

utseende av en ny ledamot i kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Omid Hassib 

Siman Zeid 

Länsstyrelsen i Blekinge 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Kanslienheten 

Personalenheten 
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§ 354 Dnr 2021-000775 194 

Fråga ställd av Roger Gardell (L) till teknik-, fritid- och 
kulturnämndens ordförande Anders Brommé (M) 
angående snö- och halkbekämpning framöver 

 

Sammanfattning  

 Roger Gardell (L) ställer följande fråga till teknik-, fritid- och 

kulturnämndens ordförande Anders Bromée: 

I börjar av december föll snön över Ronneby vilket resulterade i att det blev 

totalt kaos på våra vägar, cykelbanor och gångbanor. Äldre och andra 

personer hade väldigt svårt att ta sig fram om de ens lyckades göra det. Jag 

är medveten om att vi har vinter i Sverige och Ronneby då snön ibland 

kommer. Men såhär dåligt underhåll av våra vägar har jag aldrig upplevt att 

det varit tidigare. Är också medveten om att det skiftande vädret med både 

minus som plusgrader ställde till det för de som sköter underhållet av våra 

vägar.  

Jag tänker framöver hur man ska kunna undvika detta kaos.  

- Finns det någon plan gällande snö och halkbekämpningen framöver.  

- Blir det en utökad budget som behövs så att snöröjarna kan vara ute på 

vägarna mer? 

- Hur avser du som ordförande i nämnden att agera gällande det kaos som 

varit för att undvika det igen. 

    

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan ska behandlas som en interpellation 

och besvaras på nästa fullmäktigesammanträde. 

________________ 

Exp: 

Roger Gardell 

Anders Bromée 

 



 





 



Omröstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2021 klockan 19:48:07. 
24. Besvarande av motion från Amani El Ali Mazloum (S) om behållare för textiler på återvinningscentraler 
i Ronneby kommun 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                X        
Anders   Bromée                          (M)        Alla                                                X        
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                X        
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                X        
Anders  Lund                             (M)        Alla       Johannes Chen                            X        
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        
Magnus Persson                       (M)        Alla       Birgitta Lagerlund                                        X        
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                X        
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                X        
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                X        
Silke  Jacob                             (C)        Alla       Magnus Gustafsson                        X        
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                X        
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                X        
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                 X      
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                 X      
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                 X      
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                 X      
Annette Rydell                           (S)        Alla                                                 X      
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Monica  Lindqvist                        (S)        Alla                                                 X      
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                 X      
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                 X      
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                 X      
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Pär Dover                                (S)        Alla                                                 X      
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                 X      
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                 X      
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla       Tony Holgersson                          X        
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                X        
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                   X  
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla                                                X        
Tim Aulin                                (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                                         X        
Tomas Lund                               (SD)       Alla                                                   X  
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                X        
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                X        
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                X        
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla                                                X        
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X        
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                                        X      
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      

SUMMA: 27 20 0 2 
 



Omröstningslista nr. 2 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2021 klockan 20:49:59. 
25. Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) - inför 'huskurage' i Ronnebyhus AB 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                X        
Anders   Bromée                          (M)        Alla                                                X        
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                X        
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                X        
Anders  Lund                             (M)        Alla       Johannes Chen                            X        
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        
Magnus Persson                       (M)        Alla       Birgitta Lagerlund                                        X        
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                X        
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                X        
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                X        
Silke  Jacob                             (C)        Alla       Magnus Gustafsson                        X        
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                X        
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                X        
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                 X      
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                 X      
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                 X      
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                 X      
Annette Rydell                           (S)        Alla                                                 X      
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Monica  Lindqvist                        (S)        Alla                                                 X      
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                 X      
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                 X      
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                 X      
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Pär Dover                                (S)        Alla                                                 X      
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                 X      
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                 X      
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla       Tony Holgersson                          X        
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                X        
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                   X  
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla                                                X        
Tim Aulin                                (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                                         X        
Tomas Lund                               (SD)       Alla                                                   X  
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                X        
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                X        
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                X        
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla                                                X        
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X        
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                                        X      
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      

SUMMA: 27 20 0 2 
 



Omröstningslista nr. 3 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 21 december 2021 klockan 21:59:35. 
27. Besvarande av motion från Willy Persson (KD) angående Snittingefallet 

Ledamöter Parti Kret
 

Ersättare Ja Nej Avst Frånv 
Roger Fredriksson                        (M)        Alla       Fredrik Jacobsen                         X        
Åsa Evaldsson                            (M)        Alla                                                X        
Anders   Bromée                          (M)        Alla                                                X        
Lennarth Förberg                         (M)        Alla                                                X        
Kajsa Svensson                           (M)        Alla                                                X        
Helene Fogelberg                         (M)        Alla                                                X        
Anders  Lund                             (M)        Alla       Johannes Chen                            X        
Therese Åberg                            (M)        Alla                                                X        
Magnus Persson                       (M)        Alla       Birgitta Lagerlund                                        X        
Kenneth Michaelsson                      (C)        Alla                                                X        
Hillevi Andersson                        (C)        Alla                                                X        
Tim Svanberg                             (C)        Alla                                                X        
Silke  Jacob                             (C)        Alla       Magnus Gustafsson                        X        
Roger  Gardell                           (L)        Alla                                                X        
Nils Ingmar Thorell                      (L)        Alla                                                X        
Willy  Persson                           (KD)       Alla                                                 X      
Magnus  Pettersson                       (S)        Alla                                                 X      
Malin Månsson                            (S)        Alla                                                 X      
Tommy Andersson                          (S)        Alla                                                 X      
Thomas  Svensson                         (S)        Alla                                                 X      
Bo Johansson                             (S)        Alla                                                 X      
Annette Rydell                           (S)        Alla                                                 X      
Ola Robertsson                           (S)        Alla                                                 X      
Catharina Christensson                   (S)        Alla                                                 X      
Jan-Eric Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Monica  Lindqvist                        (S)        Alla                                                 X      
Stefan Österhof                          (S)        Alla                                                 X      
Ingrid Karlsson                          (S)        Alla                                                 X      
Kranislav Miletic                        (S)        Alla                                                 X      
Agnetha  Wildros                         (S)        Alla                                                 X      
Pär Dover                                (S)        Alla                                                 X      
Peter Bowin                              (V)        Alla                                                 X      
Omid Hassib                              (V)        Alla                                                 X      
Lova Necksten                            (MP)       Alla                                                 X      
Nicolas Westrup                          (SD)       Alla                                                X        
Bengt Sven Åke Johansson                 (SD)       Alla       Tony Holgersson                          X        
Gina Hellberg Johansson                  (SD)       Alla                                                X        
Sandra  Bergqvist                        (SD)       Alla                                                   X  
Bengt Åke Johansson                      (SD)       Alla                                                X        
Tim Aulin                                (SD)       Alla       Sten-Albert Olsson                                         X        
Tomas Lund                               (SD)       Alla                                                   X  
Mattias  Ronnestad                       (SD)       Alla                                                X        
Carina Aulin                             (SD)       Alla       Jesper Grönblad                          X        
Anders Oddsheden                         (SD)       Alla                                                X        
Haide Friberg                            (SD)       Alla                                                X        
Yvonne Olsson                            (SD)       Alla                                                X        
Johan Grönblad                           (SD)       Alla                                                X        
Anna Carlbrant                           (RP)       Alla       Rolf Loberg                                        X      
Sune  Håkansson                          (RP)       Alla                                                 X      

SUMMA: 26 21 0 2 
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Plats och tid

Beslutande

Övriga:

Utsågs att justera:

Justerare

Styrels es amm anträ de 2021-10-26

Ronneby Hotell samt digitalt sammanträde med uppkoppling via
Teams, kl 14:00-17:30

Tommy Mårtensson, l:e vice ordftirande
Håkan Robertsson, 2:e vice ordforande
Henrik Mösenbacher
Gilbert Nilsson
Mats Johansson
Jan-Olof Ahlström
Mikael Mårtensson,
Tony Holgersson
Charlotte Karlberg
Thomas Svensson

Dennis Robörteus, VD
Monica Johansson, ekonomiansvarig

Thomas Svensson

Thomas Svensson
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Sekreterare Monica Johansson
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Styrelsesammanträ de 2021-10-26

$ 37 1:e vice ordförande öppnade sammanträdet

S SS Närvarande ledamöter uppropades och antecknades

$ S9 Utsänd föredragningslistan godkändes

S 90 Till protokollfiirare utsågs Monica Johansson

$ 9l Till justeringsman av dagens protokoll utsågs Thomas Svensson

S 92 Föregående mötesprotokoll godkändes

Information från ordfiirande
Inget att notera.
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Corona
VD informerade om att personalen på ABRI arbetar växelvis hemifrån fram till
årsskiftet. Gemensamhetsytor har markerats upp och information fiir att minska

smittspridning har anslagits. Digitala möten väljs som ftirsta alternativ och vid

$siska möten erbjuds digitalt alternativ. ABRIs konferensrum är framöver
endast tillgängligt fiir internt bruk.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Ekonomi
VD avrapporterade resultat per 3ll9 202L.Det är främst intäkterna som är lägre

än budget beroende på lägre uthyrningsgrad samt erduden hyresrabatt ftir
hyresgäster i utsatta branscher. Övriga kostnader ligger i nivå med budget.

Periodens resultat fiire skatt uppgår till cirka 1,3 mkf. Prognosen fiir 2021 som

gjordes per tertial I ligger kvar, då främst intäkter och avskrivningar justerades

och resultatet i prognosen blev 2,5 mkr istället for budgeterat 3,0 mkr.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

Sida 2 av 4
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Styrelsesammanträ de 2021-10-26

Intern kontroll
VD informerade om att han inte har något att rapportera avseende den intema
kontrollen sedan ftiregående styrelsesammanträde.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Finanspolicy och lånestocken
Ekonomiansvarig gick igenom finansrapporten per 2021-09-30 och giorde
avstämning mot fi nanspolicyn.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Redovisning av pågående projekt
VD redovisade uppfoljningen av pågående projekt per 2021-10-20.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet

GDPR
VD informerade om status gällande GDPR.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Uthyrningsgrad, lokalfiirfrågningar samt aktuella hyresärenden och
allmän information
VD avrapporterade bolagets uthymingsgrad per 2021-09-30 samt aktuella lokal-
ftirfrågningar och aktuella hyresärenden. Uthyrningsgraden uppgrck till cirka
93,zyo. Vakanser finns inom Kallinge Företagscenter på cirka 4 200 kvm,
Telefonen på cirka 1 600 kvm, HanWerkaren cirka I 400 kvm, Häggatorp cirka
I 000 kvm samt Svenstorp cirka 3 200 kvm.

Styrelsen beslutade att notera informationen till protokollet.

Beslut - Budget, investeringsplan och mhl2022
VD foredrog forslag till budget och mål för 2022 samt investeringsplan ör
2022. Styrelsen foreslog att fiiljande tillägg skulle göras gällande ABRIs mål ör
2022;"under 2022 påbörjas studier avseende solcellsanläggningar i våra
fiiretagsbyar" samt att ordet "övergripande" läggs till avseende målet kris- och

beredskapsarbete.
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Styrels es amm anträ de 2021 -10-26

Styrelsen beslutade att fastställa budget och mål for 2022 med fiiljande
kompletteringarna "under 2022 päbörJas studier avseende solcellsanläggningar i
våra fiiretagsbyar" och att ordet "övergripande" läggs till avseende målet kris-
och beredskapsarbete.

Styrelsen beslutade att fastställa investeringsplan ör 2022 i enlighet med VDs
lorlag.

Beslut - Sammanträdesplan 2022
VD foredrog fiirslag till sammanträdesplan ftir styrelsen 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter öreslagen sammanträdesplan

for styrelsen 2022.

Personalfrågor
VD informerade om att nyrekryteringen avseende två pensionsavgångar pågår

Remissyttrande/Skrivelser från koncernledningen
VD informerade om "Policy fiir alkohol, narkotika, doping, tobak och spel" som

skickats ut ftir genomläsning.

Styrelsen beslutade att godkänna och arbeta efter "Policy ör alkohol,
narkotika, doping, tobak och spel".

övriga frågor
Inget att notera.

Nästa sammanträde
VD informerade om att nästa ordinarie sammanträde är tisdagen den 7 december

klockan 14:00.
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AB Ronneby lndustrifastigheter

Resultatredovisning

BUDGET 2022

Utfall
2020

Prognos
2021

Budget
2022

Förslag Förslag
Plan Plan
2023 2024

Förslag
Plan
2025

Hyresintäkter
Övriga intäkter
Aktiverat arbete
Driftskostnader
Underhållskostnader
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Finansnetto

64 889
919

1174
-17 027

-2814
-8 183
-2947

-21 803
-10 938

66 600
1000
900

-17 700
-3 000
-9 300
-2 400

-23 900
-9 700

69 500
100
400

-18 000
-3 500
-9 400
-2 400

-24700
-8 000

70 000
100
400

-18 000
-3 500
-9 500
-2 400

-25 500
-7 600

70 200
100
400

-17 900
-3 500
-9 700
-2 400

-26 300
-7 400

70 400
100
400

-17 900
-3 000

-10 000
-2 400

-27 100
-7 000

Resu ltat före dispositioner 3 270 2 500 4 000 4 000 3 500 3 500

Verksam hetsbeskrivning

ABRI har till föremål för sin verksamhet att äga, anskaffa iordningställa och förvalta fastigheter för
verksamheter som bedrivs av näringslivet eller kommunen.

ABRI har vidare att medverka vid företagsetableringar samt att driva verksamhet som har till syfte att
genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby kommun.

Målbeskrivning
ABRI skall vara en serviceinriktad och aktiv hyresvärd för att kunna bibehålla en hög uthyrningsgrad.
Uthyrningsgraden skall vara högre än 95%, dock måste en viss vakansgrad finnas för att kunna ge en
bra service vid expantionsbehov och flexibilitet vid nyetableringar.

ABRIs verksamhet skall präglas av hållbarhetstänkande. Vi skall arbeta med miljö- och energibespar-
ande åtgärder och under 2022 päbörjas studier avseende solcellsanläggningar i våra företagsbyar.
Bolaget skall även eftersträva att all ny-, till- och ombyggnation skall ske i enlighet med Ronneby
kommuns generella kvalitetsprogram för hållbar byggnation. Gällande ABRIs fordonspark skall vi verka
för att öka andelen el- och biogasbilar.

ABRI skall arbeta för en utemiljö i våra företagsbyar som upplevs trygg och säker att vistas i

ABRI skallvara en attraktiv arbetsgivare.

ABRI arbetar långsiktigt mot en soliditet motsvarande 15o/o. Målsättningen är att ABRI årligen skall
generera ett resultat som innebär att bolaget kan återbetala det villkorade aktieägartillskott med 1,5
mkr/år samt 1,0 mkr i koncernbidrag/utdelning.

ABRI ingår i kommunkoncernens övergripande kris- och beredakapsarbete och deltar iförekommande
övnings- och utbildningsverksamhet.

ABRI arbetar aktivt för att förbättra företagsklimatet i Ronneby kommun.

Framtida utveckling
Den rådande samhällssituationen har haft betydande påverkan på ABRIs räkenskaper under 2020 och
2021. Flerlalet hyresgäster har under pandemin dragit ned på sin verksamhet. I möjligaste mån har
ABRI varit tillmötesgående mot bolagets hyresgäster och erbjudit avbetalningsplaner samt erbjudit den
hyresrabatt för företag i specifika branscher som riksdagen tog fram i sina krispaket. Utöver ordinarie
verksamhet kommer bolagets projektledning av ombyggnationen av fastigheten Svarven 1, som ställs
om från industrilokaltill skola, att slutföras. Arbetet med våra beslutade mål fortskrider samt
i m plementeri ngen av ytterl i gare fu n ktioner i vårt fasti g hetssystem.

Beslutad 2021-1 0-26, S101



Kommentarer till res u ltatbud geten
Hyresintäkterna bedöms framöver öka något avseende meruthyrning och indexuppräkning. Aktiverat
arbete minskar då projektledningen för Parkdalaskolan färdigställs under början av 2022.
Lönekostnaderna kommer att öka något de närmaste åren då två anställda går i pension och viss
överlappning kommer att ske vid nyanställning. Övriga kostnader ligger i nivå med tidgare.

Kommentarer till finansnettot
Räntekostnaderna bedöms bli något lägre än tidigare år och för 2021är räntan budgeterad till cirka 1,22
% samt borgensavgiften till 0,48%.

Balanserad ställning
Utfall
2020

Prognos
2021

Budget
2022

Förslag
Plan
2023

Förslag
Plan
2024

Förslag
Plan
2025

lmmateriella tillgångar
Materiella tillgångar
Finansiella tillgångar
Omsättninqstillo.

0

543 028
2 036

27 387

0

544 000
2 000

12 000

0

544 300
2 000

13 000

0

543 800
2 000

13 000

0

543 500
2 000

13 000

0
543 400

2 000
13 000

S:a tillgångar

Eget kapital

Avsättningar
Långa skulder
Korta skulder

572451 558 000 s59 300 558 800 558 500 558 400

59 482

7 082
488 646

17 241

59 500

I 100
470 000

20 400

61 000

I 800
466 700

22 800

62 500

I 000
462 600

24700

63 500

9 600
459 200

26 200

64 500

10 600
456 000

27 300
S:a eget kapital och skulder 572451 558 000 559 300 558 800 558 500 558 400

Uthyrningsgrad o/o 93,2 95,6 95,0 95,0 95,0 95,0

N y c ke I ta I /v e rks a m h ets m ått Budget
2022

Prognos
2021

Utfall
2020

Utfall
2019

Utfall
2018

Nettoomsättning
Res före boksl disp
Balansomslutning
Soliditet
Avk totalt kapital

lnvestering,sbuddet 2020 2021

69 500
4 000

559 300
10,9
6,6

66 600
2 500

558 000
10,7
4,2

64 889
3 270

572 451
10,3
5,5

69 458
4 169

585 080
10,0
7,0

68 558
4 654

587 224
9,7
8,2

2022 2023 2024 2025
Piren
Fornanäs
Karlstorp
Telefonen
Hantverkaren
Hjulet
Svenstorp
Viggen-området
Häggatorp
KFC inkl miljöundersökning
Bredåkra
Övriqa investerinqar

0

500
4 900
3 600
1 200

0

2 000
0

4 000
3 700
1 100
4 000

0

200
5 300
4 000
2 100

300
3 200

0

3 400
2 500

0
4 000

0

3 200
3 500

500
1 500

0

800
0

1 500
10 000

0
4 000 25 000 26 000 27 000

Summa 25 000 25 000 25 000 25 000 26 000 27 000

Kommentar till investeringsbudgeten :

Ovriga investeringar 2023 och framåt är budgeterade utifrån erfarenhet och kommer att spridas på
fastighetsbeståndet.

Beslutad 2021-1 0-26, S1 01



Fastighet Msek

Piren
Fornanäs
Karlstorp
Telefonen
Svarven
Hantverkaren
Hjulet
Svenstorp
Viggen-området
Häggatorp
Kalli nge Företagscentrum
Bredåkra

0,0
3,2
3,5
0,5
0,0
1,5
0,0
0,8
0,0
1,5

10,0
0,0
4,0övrisa investerinqar

stigheter.f 6tl6 2021

2
Dennis Rob6rteus
VD1:e viqe'ordförande
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Tisdaear kl 15.00

8 februari

12 april

24 maj

Sommaruppehåll

30 augusti

11 oktober

22 november

AB Ronneby Industrifastigheter

son

e vlcg

Styrelsesammanträde

Tisdaear kl 14.00

22 februari (Bokslut 2021)

26 april, heldag (Strategiplan 2023 -25)

7 juni (Tertial l)

13 september (Tertial2, Arbetsordning fiir styrelsen,

VD-instruktion)

25 oktober (Budget, investeringsplan samt mäl2023,
Sammanträdesplan 2023)

6 december, (Verksamhetsplan 2023, Särskild
internkontrollplan 2023 )
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1. Arbetsmiljöpolicy 

 

En god arbetsmiljö och en god hälsa bidrar till att verksamhetens mål uppnås och skapar 

förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som 

arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet. På våra 

arbetsplatser ska medarbetare trivas, må bra och bemöta varandra med respekt.  

Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön men samtliga medarbetare har en skyldighet i att delta i 

arbetsmiljöarbetet samt att bidra till en god arbetsmiljö, att rapportera missförhållanden, tillbud 

och olycksfall. Arbetsgivaren representeras ytterst av förtroendevalda som fördelar 

arbetsmiljöansvar vidare i tjänstemannaorganisationen. 

En god arbetsmiljö är en miljö där samtliga medarbetare känner arbetsglädje och där samtliga 

medarbetares resurser tas tillvara. Verksamhetens utveckling och arbetsmiljöarbetet går hand i 

hand och arbetsmiljöfrågorna ses därför som en integrerad och naturlig del av verksamhetens 

vardag. Ronneby kommun ska arbeta förebyggande och främjande med arbetsmiljö- och 

hälsofrågor. Ronneby kommun vill erbjuda hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda. 

Vår arbetsmiljöpolicy syftar till att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och säker 

arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. 

Om vi vid undersökning, påpekande eller anmälan upptäcker att arbetsmiljöförhållanden inte är 

tillfredsställande så ska vi omgående hantera och åtgärda alternativt planera åtgärd för att komma 

till rätta med bristen. 

Sättet vi arbetar med arbetsmiljöfrågorna grundar sig i såväl föreskriften om systematiskt 

arbetsmiljöarbete som Ronneby kommuns avtal om samverkan och arbetsmiljö.  

Stödresurser i det systematiska arbetsmiljöarbetet är HR samt företagshälsa. 

 

1.1. Mål 

Gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter (AFS) samt lokala policys, riktlinjer och rutiner 

inom arbetsmiljöområdet är grunden till vårt arbetsmiljöarbete. Vi strävar efter att hela tiden 

förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.  

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ska ske löpande och ingå som en naturlig del i vår dagliga 

verksamhet och ska ske i samverkan mellan medarbetare, fackliga organisationer och oss som 

arbetsgivare. Skyddsombud ska vara en nära samarbetspartner i såväl vardagligt 

arbetsmiljöarbete så som planering och utveckling av verksamheten. Målen för vårt 

arbetsmiljöarbete följs upp årligen i samband med den årlig uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

Ronneby kommuns mål med det systematiska arbetsmiljöarbetet är härmed: 

1. Chefer och skyddsombud ska ha en relevant utbildning för att kunna arbeta aktivt med 

arbetsmiljöfrågor i vardagen. 

2. Samtliga av kommunens verksamheter ska minst en gång om året utföra fysisk, psykisk 

samt digital skyddsrond. 

3. Varje arbetsplats ska riskbedöma och åtgärda fel och brister i samband med samtliga fall 

av arbetsskador och tillbud. Uppföljning sker i lokal samverkansgrupp. 
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Årliga ägardirektiv för 2022 till de helägda kommunala bolagen 
Inför varje nytt budgetår ska kommunfullmäktige besluta om årliga ägardirektiv för de kommunala 
bolagen. Direktiven bereds i kommunens ordinarie budgetprocess och omfattar bland annat mål, 
uppdrag och ekonomiska målsättningar. De årliga ägardirektiven fastställs av en extra bolags-
stämma efter att kommunfullmäktige antagit kommunens budget. 
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1. AB Ronneby Helsobrunn 

1.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2022-2023 
Bolaget har att beakta de strategiska målområdena och att verkställa eventuella till bolaget riktade 
uppdrag som anges i kommunfullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de intent-
ioner som anges i kommunens vision. 
 

1.2 Ekonomiska mål  
Bolaget är moderbolag Ronneby kommuns bolagskoncern och bedriver ingen egentlig verksamhet 
varför det ekonomiska avkastningskravet är ett nollresultat.  
 
Bolaget finansierar den finansiella kostnaden som förvärven av Ronneby Miljö och Teknik AB 
(92 840 tkr) och Ronnebyhus AB (4 000 tkr) genom koncernbidrag/aktieägartillskott. För att und-
vika onödig skattebelastning på bolagskoncernen beräknas och hanteras koncernbidrag/aktieägartill-
skott enligt särskild rutin i samband med bokslutet.  
 

1.3 Övriga ägardirektiv 
• Den återbetalning av villkorade aktieägartillskott om 1,5 mkr som dotterbolaget AB Ron-

neby Industrifastigheter gör, ska föras vidare till Ronneby kommun. 
• Den utdelning om 1,0 mkr som dotterbolaget AB Ronneby Industrifastigheter ska lämna en-

ligt Ronneby Kommuns budget 2022-2023, ska föras vidare till Ronneby kommun. 
• Den utdelning om 1,0 mkr som dotterbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB lämnar enligt 

Ronneby Kommuns budget 2022-2023, ska föras vidare till Ronneby kommun.  
• AB Ronnebyhus ska bekosta del av Ronneby kommuns åtgärder för främjande av integrat-

ion och social sammanhållning genom aktieutdelning. Värdeöverföringen beräknas till 700 
tkr per år. Utdelningen förs vidare till Ronneby kommun. 
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2. AB Ronnebyhus  

2.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2022-2023 
Bolaget har att beakta de strategiska målområdena och att verkställa eventuella till bolaget riktade 
uppdrag som följer av kommunfullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de in-
tentioner som anges i kommunens vision. 
 

2.2 Ekonomiska mål  
Bolaget ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska långsiktigt eftersträva en soliditet 
som uppgår till lägst 15 %.  
 
Avkastningskrav 
Avkastningskravet ska ta hänsyn till den aktuella marknadssituationen lokalt, beståndets belägen-
het, ålder och underhållsstatus liksom den risk man är beredd att ta.  
 
Avkastningen förväntas långsiktigt uppnå en genomsnittlig avkastning på totalt kapital motsvarande 
5 %.  
 
Avkastning på totalt kapital definieras som: Rörelseresultat + finansiella intäkter dividerat med vär-
det av balansomslutningen. 
 
Det är summan av hela bolagets verksamhet som ska motsvara avkastningen. Bolaget kan ha diffe-
rentierade avkastningsnivåer inom dess olika verksamhetsområden. 
 
Av skattemässiga skäl beräknas och hanteras koncernbidrag/aktieägartillskott gemensamt för bo-
lagskoncernen enligt särskild rutin i samband med bokslutet. Bolaget har att acceptera de flöden av 
koncernbidrag/aktieägartillskott som beslutas enligt denna särskilda rutin.  
 

2.3 Övriga ägardirektiv 
• AB Ronnebyhus ska förutom den normala redovisningsstrukturen även redovisa sin verk-

samhet uppdelad på ett affärsområde huvudsakligen med privata hyresgäster och ett huvud-
sakligen med fastigheter med kommunal verksamhet, t ex äldreboenden och gruppbostäder. 

• All ny, till- och ombyggnad ska ske i enlighet med Ronneby kommuns generella kvalitets-
program för hållbar byggnation. 

• AB Ronnebyhus ska bekosta del av Ronneby kommuns åtgärder för främjande av integrat-
ion och social sammanhållning. Ronnebyhus del av kostnaden beräknas till 700 tkr per år. 
AB Ronnebyhus ska lämna aktieutdelning med 700 tkr till AB Ronneby Helsobrunn, som i 
sin tur lämnar utdelning till Ronneby kommun.  

• Alla verksamheter inom kommunkoncernen skall delta i alla delar av kris- och beredskaps-
arbetet utifrån det som definierats i Risk- och sårbarhetsanalysen samt delta i förekommande 
övnings- och utbildningsverksamhet. 
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• AB Ronnebyhus har ett ägardirektiv att utöka antalet lägenheter i samtliga av de mindre tä-
torterna där AB Ronnebyhus har bostäder sedan innan, Backaryd/Hallabro/Eringsboda/ 
Johannishus/Listerby. Minst totalt 40 lägenheter.  
Där detaljplan inte finns ska AB Ronnebyhus tillsammans med Kommunledningsförvalt-
ningen ta fram förslag till sådana. (En plan för detta uppdrag presenteras till KS tertialvis). 
 
Kommunfullmäktige ger en komplettering av tidigare ägardirektiv till AB Ronnebyhus an-
gående utökat antal lägenheter i de mindre tätorterna. Tillägget är att det ska vara ett utökat 
antal lägenheter på respektive ort i jämförelse med det aktiva bestånd AB Ronnebyhus hade 
år 2010 på respektive ort. Att riva och ersätta redan befintligt bestånd räknas inte in direkti-
vets 40 nya lägenheter. En plan för detta uppdrag presenteras till KS tertialvis. 

• Öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat bolagen.  
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3. Ronneby Miljö och Teknik AB 

3.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2022-2023 
Bolaget har att beakta de strategiska målområdena och att verkställa eventuella till bolaget riktade 
uppdrag som följer av kommunfullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de in-
tentioner som anges i kommunens vision. 
 

3.2 Ekonomiska mål  
Av skattemässiga skäl beräknas och hanteras koncernbidrag/aktieägartillskott gemensamt för bo-
lagskoncernen enligt särskild rutin i samband med bokslutet. Bolaget har att acceptera de flöden av 
koncernbidrag/aktieägartillskott som beslutas enligt denna särskilda rutin. 
 
Bolagets styrelse bestämmer fördelningen av koncernbidraget på respektive rörelsegren. 

3.2.1 Elnät  
Avgifterna/taxan skall bestämmas så att underskott inte uppstår. Taxe-/avgiftsutvecklingen ska ha 
en långsiktighet som tar hänsyn till kommande reinvesterings- och nyinvesteringsbehov.  
 
I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 
Kommunfullmäktige beslutar taxa.  
 
Avkastningskrav  
Rörelsegrenen kan bidra till att ge moderbolaget avkastning. Avkastningen beräknas efter moderbo-
lagets upplåningskostnad inklusive borgensavgift för aktierna i Ronneby Miljö och Teknik AB och 
lämnas årligen i form av koncernbidrag till moderbolaget.   
 

3.2.2 Renhållning 
Taxan skall bestämmas så att täckning för kostnaderna erhålls. Avgiftsutvecklingen ska ha en lång-
siktighet som tar hänsyn till kommande reinvesterings- och nyinvesteringsbehov.  
  
I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 
Kommunfullmäktige beslutar om taxa. 
  
Avkastningskrav  
Rörelsegrenen kan från den icke taxebaserade verksamheten bidra till att ge moderbolaget avkast-
ning. Avkastningen beräknas efter moderbolagets upplåningskostnad inklusive borgensavgift för 
aktierna i Ronneby Miljö och Teknik AB och lämnas årligen i form av koncernbidrag till moderbo-
laget.  
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3.2.3 Vatten och avlopp 
Taxan skall bestämmas så att täckning för kostnaderna erhålls.  
 
I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 
Kommunfullmäktige beslutar om taxa. 
 
Avkastningskrav  
Rörelsegrenen ska långsiktigt inte generera överskott. Rörelsegrenen kan bidra till finansiering av 
moderbolagets anskaffning av aktierna i Ronneby Miljö och Teknik AB. Rörelsegrenens bidrag till 
finansieringen beräknas efter moderbolagets faktiska upplåningskostnad inklusive borgensavgift 
och betalas årligen i form av koncernbidrag till moderbolaget.  
 

3.2.4 Värme 
Rörelsegrenen är konkurrensutsatt, varför det i prissättningen skall inräknas en för branschen nor-
mal riskpremie.  
 
I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 
Kommunfullmäktige beslutar om taxa. 
 
Avkastningskrav  
Ägaren bestämmer i vilken omfattning och hur avkastningen skall lämnas. 
 

3.2.5 Fiberoptiskt nät 
I samband med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina överväganden. 
Kommunfullmäktige beslutar om taxa. 
 
Avkastningskrav  
När rörelsegrenens egna kapital är positivt kan det bli aktuellt med avkastning till ägaren. En avväg-
ning skall ske i förhållande till behovet av konsolidering. Ägaren bestämmer i vilken omfattning 
och hur avkastningen skall lämnas. 

 

3.3 Övriga ägardirektiv 
• Ronneby Miljö och Teknik AB ska upprätta ekonomiska rapporter där resultat och balanse-

rad ställning framgår för respektive rörelsegren. Av rapporterna skall framgå koncernbidra-
gets/avkastningens fördelning per rörelsegren. 

• Ronneby Miljö och Teknik AB (renhållning) ska särredovisa den del som berörs av ”själv-
kostnadsprincipen” respektive den del som bedrivs enligt mer affärsmässiga principer. 

• Ronneby Miljö och Teknik AB ska lämna aktieutdelning med 1 000 tkr till AB Ronneby 
Helsobrunn, som i sin tur lämnar utdelning till Ronneby kommun. 
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• Alla verksamheter inom kommunkoncernen skall delta i alla delar av kris- och beredskaps-
arbetet utifrån det som definierats i Risk- och sårbarhetsanalysen samt delta i förekommande 
övnings- och utbildningsverksamhet. 

• Ronneby Miljö och Teknik AB ska fortlöpande verkställa utbyggnaden av fibernätet enligt 
planen om 100 % utbyggnad. 

• Öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat bolagen. 
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4. Ronneby Miljöteknik Energi AB 

4.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2022-2023 
Bolaget har att beakta de strategiska målområdena och att verkställa eventuella till bolaget riktade 
uppdrag som följer av kommunfullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de in-
tentioner som anges i kommunens vision. 

4.2 Ekonomiska mål  
Bolaget förväntas inte generera överskott under de närmaste åren.  
 
Av skattemässiga skäl beräknas och hanteras koncernbidrag/aktieägartillskott gemensamt för bo-
lagskoncernen enligt särskild rutin i samband med bokslutet. Bolaget har att acceptera de flöden av 
koncernbidrag/aktieägartillskott som beslutas enligt denna särskilda rutin. 

4.3 Övriga ägardirektiv 
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5. AB Ronneby Industrifastigheter  

5.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2022-2023 
Bolaget har att beakta de strategiska målområdena och att verkställa eventuella till bolaget riktade 
uppdrag som följer av kommunfullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de in-
tentioner som anges i kommunens vision. 
 

5.2 Ekonomiska mål  
Vid kalkylering av hyresnivåer skall en för branschen rimlig riskpremie uttagas.  
 
Långsiktigt bör målsättningen vara att sträva efter en soliditet på lägst 15%.  

Avkastningskrav  
Baserat på att bolagets fria egna kapital uppgår till minst 30 MSEK, ska bolaget årligen återbetala 
1,5 MSEK (30 MSEK * 5%) avseende tidigare utbetalade villkorade aktieägartillskott. Återbetal-
ningen transfereras genom moderbolaget. 
 
Av skattemässiga skäl beräknas och hanteras koncernbidrag/aktieägartillskott gemensamt för bo-
lagskoncernen enligt särskild rutin i samband med bokslutet. Bolaget har att acceptera de flöden av 
koncernbidrag/aktieägartillskott som beslutas enligt denna särskilda rutin. 

5.3 Övriga ägardirektiv 
• All ny, till- och ombyggnad ska ske i enlighet med Ronneby kommuns generella kvalitets-

program för hållbar byggnation. 
• AB Ronneby Industrifastigheter ska lämna utdelning om 1 mkr till AB Ronneby  

Helsobrunn, som i sin tur lämnar utdelning till Ronneby kommun.  
• Alla verksamheter inom kommunkoncernen skall delta i alla delar av kris- och beredskaps-

arbetet utifrån det som definierats i Risk- och sårbarhetsanalysen samt delta i förekommande 
övnings- och utbildningsverksamhet. 

• Öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat bolagen. 
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6. Ronneby Brunn AB  

6.1 Mål och uppdrag från Ronneby kommuns budget 2022-2023 
Bolaget har att beakta de strategiska målområdena och att verkställa eventuella till bolaget riktade 
uppdrag som följer av kommunfullmäktiges budget. Bolaget ska arbeta understödjande för de in-
tentioner som anges i kommunens vision. 

6.2 Ekonomiska mål  
Bolaget bedriver ingen egentlig verksamhet varför det ekonomiska avkastningskravet är ett nollre-
sultat.   
 
Av skattemässiga skäl beräknas och hanteras koncernbidrag/aktieägartillskott gemensamt för bo-
lagskoncernen enligt särskild rutin i samband med bokslutet. Bolaget har att acceptera de flöden av 
koncernbidrag/aktieägartillskott som beslutas enligt denna särskilda rutin. 

6.3 Övriga ägardirektiv 
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1. INLEDNING  
Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022–2025 har tagits fram för att säkerställa att vi inom 
kommunkoncernen arbetar tillsammans för en hållbar framtid för alla som bor, lever och verkar i 
Ronneby kommun idag och i framtiden. Strategin utgår från en tydlig politisk vision och inriktning om 
att Ronneby kommun ska vara en hållbar kommun.  

”Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi bevarar dess värden till 
efterkommande generationer.” 

”Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild individ skall bemötas med 
respekt och erbjudas god kommunal service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik 
fritid.” 

Från Vision Ronneby kommun  

Kommunkoncernens hållbarhetsarbete ska präglas av en långsiktig balans mellan perspektiven social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet samt bidra till Sveriges generationsmål. Generationsmålet 
innebär att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Barn- och ungdomsperspektivet 
är därför centralt i arbetet för att uppnå en hållbar utveckling.  

Strategin riktar sig främst till Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder, bolag och styrelser. När det 
i strategin står vi, våra eller kommunens avses därför de som ingår i Ronneby kommuns organisation. 
Strategin syftar även till att involvera och inspirera näringsliv, civilsamhället och invånare att delta i 
hållbarhetsarbetet. Arbetet ska bedrivas i hela det geografiska området för Ronneby kommun.  

Hållbarhetsarbetet är en ständigt pågående process där allt stort och smått har betydelse. Avgörande 
för ett levande hållbarhetsarbete är långsiktighet och bred politisk samstämmighet. 

 

 

Bild: De tre dimensionerna av hållbarhet, ekologisk, ekonomisk och social, går in i varandra. 
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1.1 SYFTE  
Hållbarhetsstrategins syfte är att skapa en gemensam bild av kommunens ambitioner inom 
hållbarhet och tydliggöra kommunens inriktningar för att nå en hållbar utveckling.  

Strategin blir därmed ett stöd för kommunkoncernens nämnder och styrelser, förvaltningar och 
bolag i arbetet med kommunens vision och strategiska målområden. Hållbarhetsstrategin ska även 
vara vägledande vid framtagande av andra styrdokument. 

1.2 MÅLBILD OCH NULÄGESBESKRIVNING   
Vägledande för Ronneby kommuns hållbarhetsarbete är FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030 
som genomsyras av de tre hållbarhetsdimensioner. Kommunens strategiska målområden har en 
tydlig koppling till Agenda 2030 och utgör tillsammans med kommunens vision kommunens målbild 
för hållbarhetsarbetet.  

Hållbarhetsstrategins fokusområden och inriktningar utgår från Nulägesbeskrivning Ronneby mot en 
hållbar utveckling 2019, där vi beskriver hur kommunen förhåller sig till Agenda 2030, de utmaningar 
vi har idag och de vi står inför. Dialoger har även genomförts med samtliga verksamhetsområden i 
Ronneby kommunkoncern för att identifiera vilka som är våra lokala hållbarhetsutmaningar och hur 
vi kan bemöta dessa gemensamt. Strategin utgår även från nationella, regionala och lokala 
målsättningar samt omvärldsspaning och analys.  

Hållbarhetsarbetet i Ronneby styrs av:  
 
Ronneby kommuns vision  
Visionen uttrycker kommunens långsiktiga ambitioner inom hållbarhet och utgör 
grunden för styrningen 
 
Strategiska målområden  
Tydliggör kommunens viljeinriktning inom hållbar utveckling  
 
Fokusområden i hållbarhetsstrategin  
Beskriver vad Ronneby kommun ska fokusera på 
 
Lagar, mål och riktlinjer  
Lagar, mål och riktlinjer som finns på lokal, regional, nationell och global nivå för 
hållbarhet 

1.3 KOPPLING TILL ANDRA STYRDOKUMENT  
Hållbarhetsstrategin är kommunens övergripande styrdokument för hållbarhet. I kommunen finns 
det program och planer som angränsar och samverkar med strategin och som alla bidrar till ett 
hållbart Ronneby. Vissa av dessa är lagstadgade och listas nedan.    

• Avfallsplan 
• Biblioteksplan   
• Bostadsförsörjningsprogram     
• Klimat- och energiprogram 
• Krishanteringsplan 
• Vatten- och avloppsplan 
• Översiktsplan 
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Hållbarhetsstrategin ersätter kommunens tidigare miljöprogram, folkhälsopolicy, 
funktionshinderpoliska program, integrationsstrategi och internationella strategi. En gemensam 
strategi för hållbarhet ger möjlighet att minska det totala antalet styrdokument och mål samtidigt 
som inriktningarna kan ge goda synergieffekter och gynna flera verksamheter och målgrupper. Det 
ska också bidra till en tydlighet i kommunikation av kommunens prioriteringar såväl externt som 
internt. 

Då strategin samlar flera olika områden utgår strategin från en lång kedja av internationella, 
nationella och regionala lagar, överenskommelser och beslut inom hållbarhetsområdet. Dessa 
redovisa i bilaga 3. 

1.4 FOKUSOMRÅDEN  
Strategin innehåller fem fokusområden som har en tydlig koppling till Ronneby kommuns vision och 
strategiska målområden. Ett av områdena beskriver viktiga förhållningsätt för kommunkoncernens 
hållbarhetsarbete. Övriga fokusområden identifierar de områden där vi ser att kommunen har störst 
utmaningar och möjlighet att påverka. Fokusområdena är ömsesidigt beroende av varandra och kan 
därför inte lösas var för sig.   

• Förutsättningar för hållbar utveckling 
• Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi 
• Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer  
• Jämlika och jämställda villkor 
• Hälsa och välbefinnande  

 
Under varje fokusområde finns:  

• Inledande text som beskriver området, möjligheter och utmaningar 
• Inriktningar och tillvägagångsätt för den kommunala organisationen/kommunkoncernen  
• Hänvisningar till specifika program och planer som kompletterar och utvecklar strategin  
• Kopplingar till Agenda 2030-mål   
• Kopplingar till kommunens strategiska målområden (bilaga 1)  
• Indikatorer som underlag för uppföljning (bilaga 2) 

1.5 IMPLEMENTERING  
Hållbarhetsstrategin ska implementeras i kommunkoncernens verksamhet och vara en del av den 
årliga verksamhetsplaneringen. För att vi ska nå framgång och effekt av strategin behöver vi skapa 
goda förutsättningar för implementeringen. Detta ska vi göra genom att:  

• Integrera arbetet med hållbar utveckling i kommunens styrmodell 
• Säkerställa att viktiga processer leder i riktning med hållbarhetsstrategin 
• Erbjuda kompetenshöjande insatser för verksamheter och arbetsplatser 
• Kommunicera och visualisera goda exempel 

Under fokusområdet Förutsättningar för hållbar utveckling beskrivs dessa delar vidare.  
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1.6 UPPFÖLJNING 
Nulägesbeskrivning Ronneby mot en hållbar framtid är kommunens verktyg för att följa upp och 
analysera att vi långsiktigt stärker en hållbar utveckling. Indikatorerna är i huvudsak tagna ur Kolada, 
Kommun- och landstingsdatabasen. Nulägesbeskrivningen utvecklas och uppdateras vartannat år.  

I strategin finns ett urval av dessa indikatorer som kommer att följas årligen och redovisas i ett 
hållbarhetsbokslut. Hållbarhetsbokslutet ska visa på det samlade hållbarhetsarbetet i kommunen 
utifrån strategin och redovisas i samband med ordinarie bokslutsprocess. 

Eftersom strategin sträcker sig över ett brett ämnesområde stöds strategins uppföljning av andra 
uppföljningar av planer och program som kopplar till hållbarhetsstrategin.   

1.7 ANSVAR 
Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för beslutet om Hållbarhetsstrategi för Ronneby 
kommun. 

Kommunstyrelse  

Kommunstyrelsen ansvarar för att strategin verkställs i alla verksamheter, följs upp och 
återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Nämnder och styrelser  

Kommunkoncernens nämnder och styrelser beslutar om budget där hållbarhetsstrategins inriktning 
integreras. 

Förvaltningar och bolag  

Kommunala förvaltningar och bolag ska, inom ramen för verksamhetsplanering och regelverk, 
omsätta hållbarhetsstrategin i aktiviteter och eventuella handlingsplaner. 

Råd och styrgrupper 

Under kommunstyrelsen finns politiska råd som näringslivsrådet, miljö- och energirådet, 
folkhälsorådet och brottsförebyggande rådet, vilka är rådgivande till kommunstyrelsen och ska vara 
ett stöd samt drivande i arbetet inom respektive område. Det finns också en internationell styrgrupp, 
som leder det internationella arbetet. 
 
Kommunledningsförvaltningen  

Enheten för strategisk samhällsutveckling på kommunledningsförvaltningen är ansvarig för att sprida, 
revidera och följa upp strategin. Som dokumentansvarig ska enheten erbjuda kunskap, stöd och 
inspiration till förvaltningar och bolag. 
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2 UTGÅNGSPUNKTER  

2.1 HÅLLBARHETSPERSPEKTIV  
Ronneby kommuns definition av en hållbar utveckling utgår från FN:s 17 globala mål, Agenda 2030. 
Definitionen inkluderar ekologisk, social och ekonomisk hållbar utveckling, vilket bygger vidare på 
Brundtlandskommissionens definition från år 1987 att arbeta för ”en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 

Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet innebär att vi inte ska överexploatera jordens resurser, utan att vi nyttjar 
naturen inom de gränser som ekosystemen klarar av. Vi ska utveckla ett samhälle som långsiktigt 
bevarar vattnets, jordens och ekosystemets produktionsförmåga. Ekologisk hållbarhet omfattar 
bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och 
jorderosion, biologisk mångfald och ekosystemtjänster (t.ex. pollinering och fotosyntes). 

Social hållbarhet 

Social hållbarhet innebär ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god 
folkhälsa, utan orättfärdiga skillnader. Det handlar om att skapa ett inkluderande samhälle där 
människors lika värde står i centrum, där människor känner tillit och förtroende till varandra, hög 
tolerans, delaktighet och inflytande i samhällsutvecklingen. Viktiga grundpelare för social hållbarhet 
är demokrati, delaktighet, trygghet, tillgänglighet, jämlikhet, jämställdhet, folkhälsa samt respekt för 
mångfald och mänskliga rättigheter. 

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet innebär att vi ska hushålla med tillgängliga resurser så att även framtida 
generationer kan få sina behov tillgodosedda. Resurserna ska användas genomtänkt och långsiktigt 
och det gäller oavsett om det är mänskliga och materiella resurser. Ekonomisk hållbarhet är 
exempelvis en fungerande bostads- och arbetsmarknad, medvetna materialval, väl underhållet 
fastighetsbestånd, anläggningar och övriga miljöer samt en långsiktigt fungerande lokal ekonomi.  
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2.2 FN:S GLOBALA MÅL - AGENDA 2030 
Genom antagandet av Agenda 2030 under 2015 har FN:s medlemsländer enats om en global agenda 
för hållbar utveckling. Agenda 2030 syftar till att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och 
orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. De globala målen balanserar 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den ekologiska.  

De 17 globala målen för hållbar utveckling är universella, integrerade och odelbara och ska 
genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar. Att 
agendan är universell betyder att agendan riktar sig till alla världens länder, och att alla länder bär ett 
gemensamt ansvar för dess genomförande. Att de globala målen är integrerade och odelbara innebär 
att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att de 
ska kunna uppnås.  

I bilden nedan illustreras ett sätt att förhålla sig till de globala målen av miljöprofessorn Johan 
Rockström och miljöekonomen Pavan Sukhdev. Planeten sätter ramarna på bottennivån. I 
mittennivån finns de sociala målen och högre upp de ekonomiska. Lärdomen är att vi är en del av 
naturen och behöver hålla oss inom planetens gränser.  

Genom våra val och levnadsätt i vår vardag påverkar vi utvecklingen lokalt men även globalt. Vi som 
kommun har därför ett ansvar att se till att vi går i rätt riktning. Genom att integrera Agenda 2030 i 
kommunkoncernens verksamheter bidrar vi aktivt med lokala lösningar på de globala utmaningarna. 

 

Bild: Sambanden mellan Agenda 2030 målen kan förklaras med en “tårtmodell”. Den innebär att 
ekonomier och samhällen är en del av biosfären och att målen hänger ihop och är odelbara.  
Illustration baserad på en design av Azote Images for Stockholm Resilience Centre, Stockholm 
University. 
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3 FOKUSOMRÅDEN OCH INRIKTNINGAR  

3.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
För att Ronneby kommuns hållbarhetsarbete ska bli framgångsrikt behöver vi ha ett antal 
förutsättningar som grund. Dessa ska genomsyra strategin och beaktas i framtida prioriteringar, 
beslut och åtgärder för att uppnå ett hållbart Ronneby.  

Dessa förutsättningar handlar om hur hållbarhetsarbetet integreras i styrning, ledning och på 
verksamhetsnivå, hur ett långsiktigt perspektiv säkerställs, hur arbetet samordnas och hur samverkan 
sker med andra samhällsaktörer. Komplexa utmaningar som rör t.ex. miljö, jämlik hälsa, inkludering 
och tillväxt kräver långsiktiga arbetssätt, samarbeten och ett helhetsperspektiv. 

För att integrera hållbarhetsarbetet i ordinarie styrning och ledning och på verksamhetsnivå är ökad 
kunskap och kommunikation viktigt. Innovation och digitalisering är en förutsättning för en 
omställning av samhället för att vi ska nå en hållbar utveckling. Näringslivet har en central roll för 
hållbar tillväxt och initiativ till insatser som stödjer den utvecklingen. 

Inom fokusområdet finns dessa inriktningar: 

• Ledning, långsiktighet och helhetssyn  
• Samverkan och internationella partnerskap  
• Kunskap och innovation  
• Goda arbetsvillkor och kompetensförsörjning 
• Näringsliv och hållbart företagande  

Koppling till andra styrdokument: Digitaliseringsstrategi, Näringslivsplan, 
Kompetensförsörjningsstrategi, Landsbygdspolitiskt program 
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3.1.1 Ledning, långsiktighet och helhetssyn  
Ronneby kommuns hållbarhetsarbete ska bedrivas långsiktigt och integrerat i verksamheterna. För 
det krävs engagemang hos politiker och ledning. Konflikter kan uppstå mellan de tre 
hållbarhetsdimensionerna och det är ledningens roll att överväga och prioritera vilken dimension 
som i varje beslut ska väga tyngst, för att beslutet bäst ska bidra till en hållbar samhällsutveckling och 
målen i Agenda 2030. 

Med rätt insatser i ett tidigt skede kan förutsättningarna förbättras för att vända en negativ 
utveckling på lång sikt. Tidiga och förebyggande insatser kan även minska de samhälleliga och 
individuella kostnaderna. Upphandling är ett viktigt styrmedel för att nå samhällspolitiska mål. Att ta 
miljöhänsyn och social hänsyn i upphandlingen bidrar till en hållbar utveckling.  

Vi behöver integrera arbetet med hållbar utveckling i kommunens i styrmodell och säkerställa att 
viktiga processer leder i riktning med hållbarhetsstrategin. Det innebär att vi har behov av att 
utveckla nya former för styrning, organisation och samverkan. Vi behöver beslutsunderlag som visar 
på de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna och även beaktar hållbarhetsperspektiven. 
Beslutsförslag ska utgå från vad som långsiktigt är bäst för den kommunala verksamheten, oavsett 
organisationsform. 

Övergripande inriktning:  

Vi styr för en hållbar utveckling genom långsiktigt ansvarstagande och 
helhetssyn  

Detta når vi genom att:  

• Vi integrerar strategins inriktningar i verksamhetsplaner och budget samt följer upp dessa i 
kommunen uppföljningssystem 

• Vi utvecklar kommunens styrmodell i linje med tillitsbaserad styrning  
• Vi utvecklar systematiska arbetssätt för att se kopplingar mellan ekonomiska, sociala och 

miljömässiga aspekter av hållbar utveckling 
• Vi tar fram beslutsunderlag som visar på de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna med 

beaktande av hållbarhetsperspektiven 
• Vi använder upphandling som ett strategiskt verktyg för att uppnå hållbar utveckling 
• Vi för en kontinuerlig dialog mellan politiker och tjänstepersoner för samsyn i 

hållbarhetsarbetet 
• Vi har ett främjade och förbyggande förhållningssätt vid planering och åtgärder 
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3.1.2 Samverkan och internationella partnerskap  
Bred samverkan inom kommunen, mellan förvaltningar och bolag men också med olika aktörer i 
samhället på lokal, regional och nationell nivå är avgörande för en hållbar utveckling. Det civila 
samhället behöver tillåtas att fortsatt vara en viktig del i arbetet med att göra människor delaktiga 
samt bidra till samhällsutveckling och välfärd. 

Ronneby kommun är en del av dagens allt mer globaliserade värld som både ger ökade möjligheter, 
men också ställer nya krav. Det lokala sammanlänkas med den globala utvecklingen och det blir 
därför allt viktigare att som kommun förstå omvärlden och samarbeta internationellt. Det 
internationella arbetet i Ronneby kommun ska vara en integrerad del i kommunens övriga 
utvecklingsarbete och även ge ett mervärde till den verksamhet som kommunen redan har. 

Övergripande inriktning:  

Vi löser utmaningar genom samverkan på alla nivåer 

Detta når vi genom att:   

• Vi ser över samverkansformer för att integrera fler perspektiv 
• Vi främjar transparens, insyn och medskapande i våra verksamheter, för att lyckas fånga fler 

goda idéer och kunna dela kunskap 
• Vi är drivande i arbetet med att involvera invånare, näringsliv, civilsamhället och andra 

organisationer 
• Vi samverkar och skapar samsyn med nationella och regionala aktörer samt andra kommuner 
• Vi använder internationellt arbete som ett verktyg som ska tillföra kompetens, erfarenhet 

och ekonomiska resurser i utvecklingen av Ronneby kommuns olika verksamheter 
• Vi medverkar och uppmuntrar till internationella kontakter och erfarenhetsutbyten inom 

både det offentliga, näringslivet och civilsamhället 
• Vi samarbetar med våra vänorter och andra internationella samarbetspartners med fokus på 

att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling  
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3.1.3 Kunskap och innovation  
Kunskap och kommunikation bidrar till ökad medvetenhet, stolthet, engagemang och motivation att 
arbeta med hållbarhet och Agenda 2030. Det är även viktigt att sprida kunskap om hållbarhet inom 
befolkningen i syfte att höja medvetenheten och deras delaktighet.   

Innovation är en förutsättning och drivkraft för omställning inom alla delar av hållbarhetsarbetet. 
Digitalisering och ny teknik går hand i hand med innovation. Kommunen ska ligga i framkant inom 
digitalisering i syfte att skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt, god service, minskad 
miljöbelastning, men också för att bidra till att Ronneby kommun är en attraktiv kommun att bo och 
verka i.  

Övergripande inriktning 

Vi inspirerar till innovation och ett gemensamt lärande inom 
hållbarhetsområdet 

 

Detta når vi genom att:   

• Vi kommunicerar och visualiserar resultat, goda exempel, aktiviteter internt och externt med 
koppling till hållbarhetsaspekter och Agenda 2030 

• Vi främjar utbildning för en hållbar utveckling från förskola till vuxenutbildning som en del av 
ett livslångt lärande 

• Vi genomför utbildningssatsningar för politiker, chefer och medarbetare samt inspirations- 
och kunskapshöjande seminarier om hållbarhet och Agenda 2030 

• Vi är en tillåtande organisation som främjar innovationer och nya arbetssätt 
• Vi verkar för en god och jämlik tillgång till digital infrastruktur och digitala lösningar 
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3.1.4 Kompetensförsörjning och hållbart arbetliv  
Medarbetarna är vår viktigaste resurs för att nå kommunens ambitioner om ett hållbart Ronneby. En 
god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv är en framgångsfaktor för att behålla medarbetare och 
attrahera nya. Möjligheten att utvecklas genom hela arbetslivet och ett bra ledarskap skapar 
attraktiva arbetsplatser samtidigt som det systematiska arbetsmiljöarbetet är en nyckelfaktor för ett 
hållbart arbetliv.  

Kompetensförsörjning kommer att vara en fortsatt utmaning för arbetsgivare i kommunen för att 
säkra en hållbar välfärd, vilket framgår i kommunens kompetensförsörjningsstrategi. Ett 
inkluderande arbetsliv är viktigt för att människor ska kunna bidra med sin kompetens oavsett 
funktionsnedsättning, bakgrund och kön.  

Övergripande inriktning: 

Vi är en attraktiv arbetsgivare och främjar ett hållbart arbetliv   

Detta når vi genom att:  

• Vi skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv där alla ska kunna, orka och vilja jobba ett 
helt arbetsliv 

• Vi tar tillvara på och använder befintlig kompetens på rätt sätt utifrån verksamhetens behov 
och förutsättningar 

• Vi stävar efter en bred rekrytering som värnar mångfalden av medarbetare   
• Vi arbetar aktivt med olika strategier för att möta välfärdens kompetensutmaning 
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3.1.5 Näringsliv och hållbart företagande  
Näringslivet är en viktig motor för kommunens tillväxt, attraktivitet och arbetsmarknad. I 
kommunens näringslivsplan identifieras hur kommunen jobbar med hållbarhet i näringslivsfrågor.  

Inom området finns utmaningar inom befolkningsutveckling, sysselsättningsgrad, befolkningens 
utbildningsnivå, infrastruktur och regionalekonomi. Fler verksamhetsområden behövs i kommunen 
för stärkt konkurrenskraft och etablering av företag. 

Produktion av hållbara och cirkulära varor och tjänster bidrar till att lösa dagens och morgondagens 
samhällsutmaningar. Genom nära samverkan med marknadens parter ska vi bidra till ett positivt 
näringslivsklimat för nyetableringar och utveckling. 

Övergripande inriktning:  

Vi skapar förutsättningarna för hållbart näringsliv och företagande samt 
stärker Ronneby som plats 

Detta når vi genom att:  

• Vi skapar mötesplatser för att kunna arbeta med genomförande och lokala och regionala 
partnerskap  

• Vi erbjuder kompetensutvecklingsinsatser för olika branscher med hållbarhet i fokus   
• Vi verkar för en välutbyggd infrastruktur som bidrar till att företag väljer att etablera sig, vara 

kvar och utvecklas.  
• Vi skapar förutsättningar för socialt företagande i samverkan 
• Vi skapar en hållbar platsutveckling för att stärka Ronneby som varumärke och öka platsens 

attraktivitet 
• Vi skapar förutsättningar för en hållbar och växande besöksnäring   
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3.2 SAMHÄLLSNYTTIG, CIRKULÄR OCH BIOBASERAD EKONOMI 

Visionen med en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi är ett samhälle där resurser från 
främst förnybar råvara används effektivt i slutna cirkulära flöden. Tanken att produkter redan från 
början ska designas för att kunna underhållas, återanvändas och återvinnas, så man kan minimera 
användandet av jungfruligt material. För att uppnå det behövs en smartare produktion och 
produktdesign, nya affärsmodeller och mer hållbara konsumtionsmönster. Utmaningar med en 
cirkulär ekonomi är bland annat att alla nuvarande material inte bör återvinnas, material kan vara 
svåra att separera och återvinna, inaktuell lagstiftning, transporter och plats för lagring. 

Ronneby kommun inspireras av hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® (vagga till vagga) som en 
metod för att uppnå cirkulär ekonomi och hållbar utveckling. Centralt för Cradle to Cradle® är att inte 
bara försöka minimera den skada vi orsakar, utan att också lämna ett positivt ekologiskt avtryck. 
Cradle to Cradle® utgår från att man kan uppnå hållbara lösningar genom att studera naturen och 
använda den som modell. Ekonomisk och teknologisk tillväxt kan användas för att driva nödvändiga 
innovationer för en övergång till en ekonomi där vi gör rätt saker. 

En omställning till en samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi har stora möjligheter att 
minska klimat- och miljöpåverkan, genom minskad användning av resurser och fossila bränslen. 

 

Bild: De två kretsloppen i en cirkulär ekonomi. I det biologiska kretsloppet (till vänster) hanteras mat 
och biobaserade material som är lämpliga att återgå till naturen. I det tekniska kretsloppet (till 
höger) hanteras konsumentvaror som t.ex elektronikprodukter som designas så att de kan tas isär 
och komponenterna återgå till kretslopp utan att förlora i kvalitet.  

Inom fokusområdet finns dessa inriktningar: 

• Hälsosamma material 
• Ökad resurshushållning    
• Cirkulär hållbar byggnation 
• Biobaserad ekonomi 

Koppling till andra styrdokument: Klimat- och energiprogram, Avfallsplan, Generellt kvalitetsprogram 
för hållbar byggnation, Hållbar byggnation i Blekinge - en praktisk manual, Ronneby kommuns 
skogsstrategi, Landsbygdspolitiskt program 
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3.2.1 Hälsosamma material 
En ökande konsumtion och produktion av kemikalier och varor ökar spridningen av farliga ämnen 
som riskerar att påverka människors hälsa och miljön. En förutsättning för cirkulär ekonomi är att 
använda hälsosamma material och produkter som kan ingå i giftfria kretslopp eller hanteras på ett 
säkert sätt. 

En utmaning kan vara att minska barn, ungdomars och fosters exponering för farliga ämnen, då de är 
mer sårbara än vuxna för påverkan. Vi behöver ta beslut utifrån försiktighetsprincipen för att 
förebygga skador på människors hälsa och miljön av farliga ämnen. 

Övergripande inriktning:  

Vi har en hälsosam miljö och ingen ska exponeras för ämnen i en nivå att det 
kan vara skadligt 

Detta når vi genom att: 

• Vi har koll på de kemiska produkter vi använder  
• Vi minskar vår kemikalieanvändning och fasar ut farliga kemikalier i våra verksamheter 
• Vi ställer kemikaliekrav vid upphandling och följer upp dessa 
• Vi begränsar spridning av miljö- och hälsoskadliga kemikalier i vår miljö 
• Vi använder oss av en materialdatabas för medvetna val av byggprodukter vid byggnation 

och förvaltning 
• Vi ökar andelen ekologiska livsmedel inom kommunens organisation  
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3.2.2 Ökad resurshushållning  
Den effektiva användningen av samhällets och naturens resurser behöver öka samtidigt som material 
ingår i kretslopp. Konsumtion ger upphov till stor miljö- och hälsopåverkan vid produktion, 
transporter, användning och som avfall.  Produktion är i stor utsträckning uppbyggd kring 
användandet av råvaror, av vilka en del riskerar att ta slut. Vi har ett ansvar för de problem vår 
konsumtion skapar, oavsett var i världen de uppstår. För att vi ska nå miljömålen och hejda 
klimatförändringen krävs därför att vårt sätt att konsumera förändras.   

Genom att använda cirkulära principer för alla flöden inom våra verksamheter kan våra resurser och 
produkter användas mer effektivt för att minska miljöpåverkan.  Vi kan främja delningsekonomi 
genom ökat återbruk och återvinning samt dela på produkter. En utmaning kan vara att inte 
återanvända eller återvinna produkter som innehåller skadliga kemikalier eller produkter som är 
energikrävande. 

Genom hållbar konsumtion och produktion, samt åtgärder för avfallsförebyggande och cirkulära 
flöden, kan både resurseffektiviteten öka och utsläppen minska. 

Övergripande inriktning: 

Vi sparar på resurser och minskar klimat- och miljöpåverkan genom att ställa 
om till en cirkulär ekonomi  

Detta når vi genom att:   

• Vi främjar en hållbar konsumtion enligt Klimat- och energiprogram för Ronneby kommun 
• Vi ökar användning av produkter och tjänster utformade för cirkulära kretslopp 
• Vi minskar mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och 

återvinna avfall i enlighet med avfallshierarkin inom EU (Avfallstrappan) 
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3.2.3  Cirkulär hållbar byggnation 
Dagens samhälle förändras snabbt och byggnader som inte går att bygga om blir vanligtvis omoderna 
eller till och med otjänliga redan vid 20 % - 30 % av deras potentiella livslängd, vilket resulterar i en 
hög grad av tomma och outnyttjade lokaler och för tidig rivning. Byggnader behöver även vara 
hälsosamma, miljöeffektiva, inkluderande och klimatanpassade för att vara hållbara över tid. 

Dynamiskt och flexibelt utformade byggnader med byggprodukter av god kvalitet kan införlivas i en 
cirkulär ekonomi, där material i byggnader bibehåller sitt värde. På så sätt kan byggnader ses som 
framtida materialbanker. Lokaler kan samnyttjas och utnyttjas mer effektivt över dygnet och över tid. 
Genom att skapa en god gestaltad arkitektur, miljöeffektiva och hälsosamma byggnader med en 
flexibel konstruktion samt demonterbara produkter och material med bra kvalitet, kan man 
möjliggöra en lång livstid för en byggnad. 

Övergripande inriktning: 

Vi har hållbara och flexibla byggnader som är framtida materialbanker 

Detta når vi genom att: 

• Vi inspireras av Cradle to Cradle® vid byggnation 
• Vi arbetar med förebyggande underhåll på våra fastigheter 
• Vi bygger flexibla byggnader som kan samnyttjas och anpassas för nya verksamheter 
• Vi har loggböcker över byggprodukter som ingår för våra byggnader vid nybyggnation och 

större renoveringar 
• Vi återanvänder och återvinner byggprodukter och material på ett hållbart sätt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021-08-19 20 (42) 

3.2.4 Biobaserad ekonomi 

En biobaserad ekonomi innebär att man skapar produkter, material och kemikalier från biomassa, 
istället för att utgå från fossilbaserade råvaror. Vid händelse av kris kan det vara en fördel att ha lokal 
produktion av drivmedel istället för att vara beroende av importerade drivmedel. En biobaserad 
cirkulär ekonomi kan ge egenförsörjning, arbetstillfällen lokalt, bidra till en levande landsbygd och är 
klimatsmart. 

En utmaning är att ensidig odling av biobaserade material kan bidra till undanträngning av biotoper, 
vilket kan vara negativt för den biologiska mångfalden. Det är viktigt att det finns tydliga riktlinjer för 
prioritering när det gäller eventuell exploatering av mark som är skyddsvärd avseende natur, kultur 
och rekreation. 

Övergripande inriktning: 

Vi bidrar till en biobaserad ekonomi 

Detta når vi genom att: 

• Vi främjar användning av biobaserade material, produkter och tjänster 
• Vi säkerställer produktionsresurser på ett hållbart sätt  
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3.3 LIVSKRAFTIG NATUR OCH HÅLLBARA LIVSMILJÖER  
En livskraftig natur handlar om att ha fungerande ekosystem där djur och växter ska kunna fortleva i 
långsiktigt livskraftiga bestånd. Robusta ekosystem kan skydda oss mot förändringar och är en 
försäkring inför framtida behov. Biologisk mångfald främjar även folkhälsan då många natur- och 
kulturmiljöer är viktiga områden för rekreation och friluftsliv. 

Livsmiljö är den fysiska miljön vi lever och verkar i, vilken har stor betydelse för våra livsvillkor. 
Livsmiljöer behöver formas utifrån en helhetssyn, vilket innebär både goda sociala och fysiska 
egenskaper. Exempel på sociala aspekter är trygghet, tillit, delaktighet och inkludering i samhället. 
Utmaningar kan vara segregation, brottslighet, trångboddhet och brist på bostäder. Fysiska 
egenskaper med påverkan på den sociala miljön är bland annat tillgång till gång- och cykelvägar, 
luftkvalitet inomhus och utomhus, god ljudmiljö, tillgång till naturvärden nära bostaden samt kultur 
och service. 

Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för att uppnå en livskraftig natur och hållbara livsmiljöer. 
Befolkningsutveckling i kommunen med en åldrande befolkning och fler barn och unga ställer höga 
krav på samhällsplaneringen. Därför är det nödvändigt att vi bygger långsiktigt för framtiden och att 
våra verksamheter anpassas till kommande generationers behov och förutsättningar. Samhällen och 
strukturer behöver vara resilienta för att motstå kommande förändringar, som effekter av 
klimatförändringarna. Genom att ställa om befintliga platser och skapa nya strukturer där vi kan bo, 
leva och verka hållbart kan vi minska vårt ekologiska fotavtryck och öka den sociala 
sammanhållningen. 

Inom fokusområdet finns dessa inriktningar: 

• Biologisk mångfald och ekosystem 
• Vatten som resurs   
• Klimat och energi   
• Hållbar samhällsplanering  
• Aktiv och meningsfull fritid 
• Trygga livsmiljöer 

Koppling till andra styrdokument: Översiktsplanen, Program för klimat och energi, 
Bostadsförsörjningsprogram, Biblioteksplan, Grönstrukturplanen, Brottsförebyggande programmet, 
Vatten- och avloppsplan, Vattenförsörjningsplan, Policy för dagvattenhantering, Ronneby kommuns 
skogsstrategi, Landsbygdspolitiskt program 
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3.3.1 Biologisk mångfald och ekosystem 
Biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska fungera och göra nytta som att rena vatten 
och luft, lagra kol, ge hälsa och rekreation samt pollinera våra grödor.  

Förlusten av biologisk mångfald är ett av de största globala miljöproblemen idag. Mark, vatten och 
jungfruligt material nyttjas intensivt och efterfrågan på resurser som livsmedel, råvaror, energi och 
vatten ökar. Det är en balansgång att möta behoven, utan att överutnyttja olika ekosystem eller 
förlora biologisk mångfald. Skydd av värdefulla natur- och rekreationsområden behöver säkerställas 
så att dessa inte förloras för all framtid. Konflikter kan ske mellan en ökad infrastruktur och stärkt 
bioekonomi mot att bevara en biologisk mångfald.   

Övergripande inriktning: 

Vi främjar biologisk mångfald, skyddar djur- och växtliv och har en hållbar 
förvaltning av mark  

Detta når vi genom att:  

• Vi tar tillvara och införlivar ekosystemtjänster vid planering, byggande och förvaltning i den 
byggda miljön 

• Vi bevarar och utvecklar våra livsmiljöer för växter och djur och främjar våra ansvarsarter 
• Vi prioriterar miljötillsyn för att uppnå hållbarhet för ekosystem 
• Vi motverkar invasiva arter 
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3.3.2 Vatten som resurs 
Grundvatten och ytvatten utgör källan till dricksvatten, som är vårt viktigaste livsmedel. Grundvattnet 
påverkas mycket av hur vi bygger och planerar vårt samhälle. Kvalitén på grundvattnet påverkar 
dricksvattnet, men även miljön för växter och djur i ytvatten. För att alla ska ha tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet nu och i framtiden har Ronneby kommun tagit fram en 
vattenförsörjningsplan. Hur försörjningen med vatten ska ske på ett långsiktigt sätt inom hela 
kommunen visas i kommunens vatten- och avloppsplan. Vattenfrågorna, såväl ytvatten som 
grundvatten, har ett mycket stort mellankommunalt intresse. 

Dagvatten utgörs av regn- och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. Dagvatten 
kan skölja med sig föroreningar och orsaka översvämningar. Under naturliga förhållanden tas 
dagvatten upp av växter, eller renas när det rinner genom marken innan det når sjöar eller grund-
vattnet. Orenat dagvatten i stadsmiljö förorenar sjöar och vattendrag och påverkar växt- och djurliv 
negativt, medan renat dagvatten kan utnyttjas som en positiv resurs i samhället. Klimat-
förändringarna förväntas ge mer nederbörd och därmed mer dagvatten. Ronneby kommun har en 
policy för dagvattenhantering. 

Avloppsvatten berör såväl folkhälsa, miljöskydd, resurshushållning som samhällsekonomi. Planering 
för avlopp finns i kommunens vatten- och avloppsplan (VA-plan). Som en del i VA-planen ingår en 
utbyggnadsplan för de områden som kommunen har skyldighet att bygga ut. 

Hav, sjöar och vattendrag har stor betydelse i Ronneby kommun för rekreation, fiske, besöksnäring 
och andra företag. Vatten ger även möjligheter för transporter och kan utgöra en produktionsplats. 
Hav, kust och skärgård utgör ett kulturarv med till exempel sjöbodar och ängs- och betesmarker. 
Blekinge är utnämnd av UNESCO som ett biosfärområde, ett modellområde för hållbar utveckling i 
samverkan.  

Övergripande inriktning: 

Vi har en hållbar förvaltning av vatten och säkerställer god vattenstatus och 
vattenförsörjning  

Detta når vi genom att:  

• Vi säkerställer en långsiktig tillgång till dricksvatten av god kvalitet och kvantitet  
• Samtliga allmänna vattentäkter har vattenskyddsområden med uppdaterade 

skyddsföreskrifter 
• Vi uppfyller miljökvalitetsnormerna för vatten och har en god ekologisk och kemisk status i 

kommunens samtliga vattenförekomster 
• Vi verkar för att vattenförbrukningen ska minska 
• Vi har en hållbar dagvattenhantering som möter dagens behov samt framtida utmaningar 
• Vi prioriterar miljötillsyn för att minska utsläpp av näringsämnen och föroreningar 
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3.3.3 Klimat och energi 
För ett hållbart samhälle där det inte sker några nettoutsläpp av koldioxid krävs kraftigt minskade 
utsläpp och en effektivare resursanvändning inom samtliga sektorer i samhället. Ronneby kommuns 
framgång i arbetet är ett resultat av samlade insatser från företag, föreningar, privatpersoner samt 
kommunkoncernen. Kommunkoncernen har som ambition att underlätta för företagare, föreningar 
och privatpersoner att leva och verka fossilfritt samtidigt som klimatpåverkan från den kommunala 
verksamheten minskar. Ronneby kommun har ett program för klimat- och energi där fem 
fokusområden har identifierats; klimatutsläpp, transporter och resor, hållbar konsumtion, 
energianvändning och förnybar energi.   

Övergripande inriktning:   

Vi minimerar påverkan på klimatet och har en hållbar energiproduktion 

Detta når vi genom att:  

- Vi minskar våra klimatutsläpp 
- Vi har hållbara transport och resor 
- Vi främjar en hållbar konsumtion 
- Vi minskar vår energianvändning 
- Vi verkar för förnybar energi 
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3.3.4 Hållbar samhällsplanering 
Samhällsplaneringen handlar om att planera för utveckling av städer, orter, landsbygd och 
infrastruktur för att möta samhällets behov, skapa ett samhälle för alla och minska påverkan på 
klimat och miljö. Samhällen och strukturer behöver vara förberedda för att möta de utmaningar som 
finns i och med klimatförändringarna. För att samhällsplaneringen ska skapa goda förutsättningar för 
en hållbar samhällsutveckling är det viktigt att vi fullföljer den röda tråden i 
samhällsplaneringsprocessen. Intentionerna från planeringen behöver överförs till effekter i 
genomförande och brukande.  

Genom att planera för och erbjuda god samhällsservice, trygghet, tillgänglighet, attraktiva 
mötesplatser, en god gestaltad miljö, hållbara transporter och förebygga segregation skapar vi goda 
förutsättningar för platser där vi kan bo, leva och verka hållbart.   

Övergripande inriktning: 

Vi har en långsiktigt hållbar bebyggd miljö för att minska vårt ekologiska 
fotavtryck och öka den sociala sammanhållningen 

Detta når vi genom att:  

• Vi säkerställer jämlik tillgång och närhet till mötesplatser, service, natur och kultur 
• Vi bevarar och utvecklar värdefulla livsmiljöer och ekosystem, allt ifrån tysta platser och 

grönområden i stadsmiljö till natur- och kulturmiljöer i hela kommunen 
• Vi främjar en levande landsbygd 
• Vi bevarar och utvecklar odlingsmark för livsmedelsproduktion.   
• Vid exploatering inventerar vi och bedömer värdet av mark som är skyddsvärd avseende 

natur, kultur och rekreation 
• Vi främjar blandad bebyggelse och en variation av upplåtelseformer 
• Vi planerar samhällen och strukturer som är resilienta mot pågående och kommande 

effekter till följd av klimatförändringarna 
• Vi identifiera och stärker sociala aspekter som mångfald, trygghet, jämställdhet och 

tillgänglighet i våra samhällsbyggnadsprocesser 
• Vi utvecklar boende- och livsmiljöer som minskar och motverkar segregation 
• Vi bidrar till en strålningsfri miljö och ren luft så att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas 
• Vi har sammanhängande, trygga och säkra gång- och cykelstråk 
• Vi bidrar till bra infrastruktur och kollektivtrafik med andra regioner och större städer 
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3.3.5 Aktiv och meningsfull fritid  
Att främja en aktiv och meningsfull fritid för alla är en investering för att bygga ett hållbart samhälle. 
Människors tillgång till en aktiv och meningsfull fritid har många positiva effekter som bidrar till flera 
av inriktningarna i strategin. Exempel på det är möjliggörandet av möten mellan människor, 
skapandet av inkluderande mötesplatser, människors engagemang och delaktighet, civilsamhällets 
betydelse, naturens värden för människan samt främjande av en god fysisk och psykisk hälsa. 
Tillgången till en aktiv och meningsfull fritid har även en positiv påverkar på kommunens 
attraktionskraft.  

Vi ska arbeta för ett rikt kultur- och fritidsutbud som är tillgängligt för alla oavsett funktionsförmåga 
och socioekonomiska förutsättningar. Genom att de människor som finns i kommunen själva är 
medskapare av fritidsaktivitet samt nära samverkan med civilsamhället och näringslivet, kan vi verka 
för en meningsfull fritid för alla.  

Övergripande inriktning: 

Vi erbjuder en aktiv och meningsfull fritid för alla  

Detta når vi genom att  

• Vi erbjuder alla barn och unga tillgängliga kultur- och fritidsaktiviteter i en miljö som stödjer 
deras utveckling  

• Vi erbjuder möjligheter till sociala kontakter och sammanhang för seniorer 
• Vi utvecklar en mångfald av aktiviteter och mötesplatser 
• Vi värnar och utveckla spontanytor, frilufts- och grönområden 
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3.3.6 Trygga livsmiljöer 
Den fysiska miljöns utformning kan öka tryggheten och främja sammanhållning mellan grupper i 
samhället på individ-, områdes- och befolkningsnivå. Individers känsla av trygghet/otrygghet är 
kopplad till deras upplevelse av den faktiska säkerheten, det vill säga risken att utsättas för brott eller 
ordningsstörningar. Denna upplevelse behöver inte alltid vara platsbunden. Känslan kan också vara 
ett uttryck för bristande mellanmänsklig tillit och tillit till institutionerna samt socioekonomiska 
faktorer. Våra livsmiljöer behöver därför formas utifrån en helhetssyn, det vill säga goda sociala och 
fysiska egenskaper. 

 Övergripande inriktning: 

Vi erbjuder livsmiljöer som främjar trygghet, mänskliga möten och tillit   

Detta når vi genom att:  

• Vi erbjuder trygga och trivsamma boenden och miljöer som bidrar till känslan av 
sammanhang i Ronneby och i det egna bostadsområdet 

• Vi motverkar trångboddhet 
• Vi arbetar för att offentliga miljöer och stadens centrum ska upplevas tryggt genom att 

främja en blandning av människor och utbud i staden samt genom god gestaltning och 
förvaltning av miljön 

• Vi skapar naturliga mötesplatser som främjar möten mellan människor i olika åldrar och med 
olika bakgrund och som lockar människor att vistas i offentliga miljöer  

• Vi arbetar kunskapsbaserat i det brottsförebyggande arbetet och analyserar miljöer ur ett 
trygghetsskapande- och brottsförebyggande perspektiv 

• Vi samverkar med interna och externa aktörer som kan påverka människors livsmiljö såsom 
kommunen, polis, näringsliv, bostadsbolag och fastighetsägare 
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3.4 JÄMLIKA OCH JÄMSTÄLLDA VILLKOR  
Ett jämlikt och jämställt samhälle utgör grunden för en positiv samhällsutveckling. Ronneby 
kommuns ekonomiska utveckling, inkomstfördelningen i befolkningen, jämlikhet, jämställdhet, 
demokrati och integration är viktiga förutsättningar för medborgarnas välfärd och för kommunens 
utveckling. Ojämlikhet i livsvillkor grundar sig på förutsättningar, möjligheter, händelser och beslut 
under livet, vilka tenderar att förstärka varandra. Eftersom ojämlikhetsskapande processer ofta 
börjar tidigt i livet är det viktigt att fokusera på tidiga insatser.  

En grundförutsättning för jämlika och jämställda villkor är respekt för mänskliga rättigheter och frihet 
från diskriminering och våld. 

De sociala och ekonomiska skillnader som finns i vår kommun bidrar till ojämlika livsvillkor och 
segregation, vilket i sin tur bidrar till en känsla av otrygghet, bristande tillit och samhörighet. En viktig 
uppgift för kommunen är att tillsammans med andra myndigheter och samhällsaktörer bryta 
negativa förlopp såsom skolmisslyckanden, arbetslöshet och bidragsberoende, som ofta leder till 
utanförskap samt minska effekten av de ojämlika levnadsvillkoren.  

Kommunen står för en stor del av de tjänster och service som påverkar Ronnebybornas livsvillkor och 
levnadsförhållanden genom hela livet; inom skola, socialtjänst, vård och omsorg, och genom 
samhällsplanering och stöd till kultur och fritid. Vi har också ansvar för medarbetarnas villkor på 
arbetsplatsen. Kommunen spelar därför en viktig roll för ett mer jämlikt, jämställt och inkluderande 
Ronneby, både genom innehållet i verksamheten och som stor arbetsgivare.  

Inom fokusområdet finns dessa inriktningar: 

• Jämlika livschanser 
• Skydd mot diskriminering  
• Delaktighet och inflytande 
• Frihet från våld 

 

Kopplingar till andra styrdokument: Jämlikhets- och mångfaldsplan, Rutin Barnrättsbaserade 
beslutsunderlag, Brottsförebyggande program, Biblioteksplan,  Landsbygdspolitiskt program  
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3.4.1 Jämlika livschanser  
Ojämlikhet i livsvillkor och möjligheter inom olika familjer bidrar till att barn har skilda 
förutsättningar att utvecklas under det tidiga livet. Det är därför viktigt att vi skapar, stöttar och 
stärker en god start i livet och jämlika uppväxtvillkor, så att alla barn får grundläggande 
förutsättningar utifrån sina villkor. Stöd till familjer och föräldrar behöver både vara universellt och 
riktat. Universellt stöd är insatser som erbjuds alla föräldrar medan riktat stöd erbjuds föräldrar som 
tillhör en riskgrupp. För barn i ekonomiskt utsatta hushåll är kompensatoriska åtgärder viktiga för att 
undvika utanförskap. Kompensatoriska åtgärder kan vara tidiga investeringar i föräldraskapet, skola 
och fritid.  

I Ronneby kommun finns utmaningar vad det gäller både utbildningsnivå och andelen som står 
utanför arbetsmarknaden. Arbetslösheten är ojämnt fördelad, den är till exempel högre bland 
personer med låg utbildningsnivå, ungdomar och personer som är födda utanför Europa, särskilt 
kvinnor. Alla barn klarar inte kunskapskraven i skolan. Vi ska sträva efter att alla ska ha jämlika 
möjligheter att nå ett gott studieresultat och ges förutsättningar att bli en del av arbetsmarknaden. 

Övergripande inriktning: 

Vi skapar goda uppväxtvillkor för alla barn och strävar efter jämlika 
förutsättningar till utbildning och sysselsättning  

Detta når vi genom att:  

• Vi satsar på tidiga insatser och samarbeten för att alla barn ska få en god uppväxt och goda 
livschanser  

• Vi erbjuder föräldraskapsstöd som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och 
barn 

• Vi hittar arbetssätt och gör insatser som mildrar effekterna av ekonomiska skillnader i barns 
uppväxter, och minskar konsekvenserna av social utsatthet 

• Vi erbjuder en likvärdig skola som en förutsättning för jämlika uppväxtvillkor och livschanser 
• Vi verkar för jämlika förutsättningar till arbete och tillgång till trygga och utvecklande arbeten 

som tar tillvara på människor kapacitet 
• Vi arbetar kontinuerligt med åtgärder för att minska och motverka segregation  
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3.4.2 Skydd mot diskriminering   
Skyddet mot diskriminering är en av hörnstenarna i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Området 
omfattar åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av någon av de sju 
diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vi behöver arbeta med 
åtgärder som syftar till att förebygga och motverka diskriminering, vilket är grundläggande i en 
demokrati. 

Barn och unga påverkas i hög grad av kommunal verksamhet genom daglig i kontakt. Vi behöver 
säkerställa att vår verksamhet går i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter och att vi har 
ett barnrättsperspektiv där barns bästa är centralt.   

Ronneby kommun har en viktig roll och ett ansvar för efterlevnad av de mänskliga rättigheterna i 
praktiken, detta både utifrån att vara en samhälls-, demokrati- och välfärdsaktör samt utifrån ett 
arbetsgivarperspektiv.  

Övergripande inriktning: 

Vi är en välkommande kommun som värnar social mångfald och inkludering 

Detta når vi genom att:  

• Vi har en god kunskap om och beaktar de mänskliga rättigheterna och 
diskrimineringsgrunderna i våra verksamheter  

• Vi har ett respektfullt och likvärdigt bemötande utifrån ett inkluderande förhållningssätt 
• Vi omsätter långsiktigt och systematiskt FN:s barnkonvention i praktiken med fortsatt 

tillämpning och implementering av Ronneby kommuns rutin för barnrättsbaserade 
beslutsunderlag och andra metodstöd 

• Vi har rutiner för sociala krav vid upphandling och följer upp dessa 
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3.4.3 Delaktighet och inflytande 
Delaktighet handlar om att en person aktivt kan medverka i och vara en del av samhället. Det innebär 
att i så hög utsträckning som möjligt kunna välja självständigt, fatta egna beslut och påverka sitt eget 
liv. Invånares möjlighet till inflytande och delaktighet i den lokala samhällsutvecklingen är en viktig 
fråga för kommunen, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och för att utveckla ett 
hållbart samhälle samt för att motverka polarisering och segregation.  

Alla människor har rätt att vara en del av samhället och kunna använda det. Samhället bör därför 
vara tillgängligt för alla och utformas utifrån människors behov. Genom att använda principen om 
universell utformning skapas lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början. 

Vi behöver ta hand om Ronnebybornas engagemang, vilket skapar förutsättningar för känsla av 
identitet, stolthet och samhörighet. Detta är särskilt viktigt när det gäller barn och unga då det skapar 
förutsättningar för att de ska stanna kvar i kommunen eller komma tillbaka senare i livet. Genom 
olika former av dialog och kommunikation så kan fler vara med och både ta del av vad om sker och 
även ha möjlighet att påverka.  

Övergripande inriktning:   

Vi vill att alla ska uppleva gemenskap och vara en del av samhället och dess 
utveckling 

Detta når vi genom att 

• Vi arbetar med medborgardialog som grund för hållbara beslut och åtgärder   
• Vi arbetar innovativt för att nå de grupper som idag är delaktiga i lägre utsträckning 
• Vi utgår från en universell utformning för att göra verksamheter och miljöer tillgängliga för 

alla 
• Vi erbjuder individuellt stöd och lösningar för individens möjlighet till delaktighet 
• Vi ser till att nationella minoriteter har tillgång till information och involveras i frågor som 

specifikt rör dem 
• Vi ökar barns och ungas inflytande i frågor som berör dem genom att lyssna bättre och 

anpassa vår kommunikation 
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3.4.4 Frihet från våld 
Våld är ett stort samhällsproblem som kan ta olika uttryck. Våldsbrott i offentlig miljö, mäns våld mot 
kvinnor, våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld mot barn är ett hinder för att 
uppnå inkluderade och trygga samhällen. I utmaningen ligger även att hantera det digitala våldet och 
de trakasserier, hot och kränkningar som sker via exempelvis sociala medier.  

Insatser för att förhindra och minska förekomsten av våld är grundläggande för att skapa ett jämlikt 
och jämställt samhälle. Vi behöver ha kunskap om vad våld är, arbetssätt och metoder hur våld kan 
upptäckas och förebyggas samt ge stöd till utsatta. Förutom förebyggande insatser riktade mot olika 
åldersgrupper och verksamheter ska trygghetsperspektivet tas med i det kommunala 
planeringsarbetet. 

Övergripande inriktning:   

Vi strävar efter ett samhälle fritt från våld 

Detta når vi genom att:  

• Vi arbetar tidigt och långsiktigt förebyggande med våldsprevention utifrån ett normkritiskt 
förhållningssätt samt ett genusperspektiv 

• Vi genomför kunskapshöjande insatser avseende våld i nära relationer, hedersrelaterat våld 
och förtryck, våldsbejakande extremism och hatbrott 

• Vi skapar rutiner i kommunkoncernens verksamheter i att våga fråga om våld i nära relation 
• Vi genomför medborgardialoger med fokus på trygghet  
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3.5 HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE 
Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och 
leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. En god och 
jämlik folkhälsa i Ronneby är därför en gemensam samhällsangelägenhet. För att uppnå en god och 
jämlik hälsa behöver människor ha likvärdiga villkor och förutsättningar.  

Hälsan påverkas av människors livsvillkor, levnadsvanor, de förhållanden där de lever och växer upp i 
och de system som tillämpas för att hantera ohälsa och sjukdom. Dessa villkor och förutsättningar 
kallas ofta för hälsans bestämningsfaktorer. Sambandet mellan hälsa, individ och samhälle illustreras 
i nedanstående bild.  

Hälsan är generellt god bland befolkningen i Ronneby med det finns skillnader i såväl psykisk som 
fysisk hälsa mellan könen och olika socioekonomiska grupper. Det finns även hälsoskillnader mellan 
personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt tydliga är dessa skillnader 
för personer med funktionsnedsättning och hbtqi-personer. Det innebär att hälsan varken är jämlik 
eller jämställd.  

Arbetet med att främja hälsa och förebygga ohälsa har en nyckelroll för individens livskvalitet och 
Ronnebys utveckling. Vi behöver därför främja god psykisk och fysisk hälsa samt genomföra riktade 
insatser till utsatta grupper med risk att utveckla ohälsa. Primära målgrupper är barn, unga, seniorer, 
personer med funktionsnedsättning och andra utsatta grupper. För att våra insatser ska nå en god 
effekt ska de planeras, genomföras och följas upp så att vi ser att de bidrar till en jämlikhet i hälsa. 

Inom fokusområdet finns dessa inriktningar:  

• Psykisk hälsa  
• Hälsosamma levnadsvanor 

Koppling till andra styrdokument: Kostpolicy - måltiden i Ronneby 

                               
Bild: Hälsans bestämningsfaktorer, Dahlgren och Whitehead, 2007/1991. 

     

  



 2021-08-19 34 (42) 

3.5.1 Psykisk hälsa  
Psykisk hälsa är ett paraplybegrepp som omfattar psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och 
psykiatriska tillstånd. Under de senaste decennierna har psykisk ohälsa lyfts fram som ett växande 
folkhälsoproblem. Allt fler lider av psykisk ohälsa vilket tar sig i uttryck redan i tidig ålder. Det är 
tydligt att en av våra viktigaste samhällsutmaningar är att vända denna utveckling.  

Vi behöver angripa denna utmaning på alla nivåer och förstå kopplingen mellan Ronnebybornas 
levnadsvillkor och hälsa. Välbefinnande ska ses som en viktig förutsättning för att klara av sin 
skolgång, komma in på arbetsmarknaden och bibehålla en god livskvalitet genom hela livet. Vi ska 
fokusera på det hälsofrämjande arbetet för en ökad psykisk hälsa och det förebyggande för att 
motverka psykisk ohälsa och suicid.  

Övergripande inriktning: 

Vi främjar en god och jämlik hälsa  

Detta når vi genom att:  

• Vi har ett hälsofrämjande synsätt och tillhandahåller stödjande livsmiljöer och ökar frisk- och 
skyddsfaktorerna för invånarna i Ronneby 

• Vi identifierar hälsoskillnader utifrån socioekonomiska faktorer och särskilt utsatta grupper 
som grund för riktade insatser 

• Vi har kunskap om psykisk ohälsa för att säkerställa tidig upptäckt och för att motverka 
stigmatisering av personer med psykisk ohälsa 

• Vi arbetar för att motverka ofrivillig ensamhet 
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3.5.2 Hälsosamma levnadsvanor  
Hälsosamma levnadsvanor främjar både en god fysik och psykisk hälsa. En utmaning är ohälsosamma 
matvanor i kombination med bristande fysisk aktivitet, som leder till ökad övervikt, fetma och ohälsa. 
Riskbruk och beroende av tobak, alkohol, narkotika och andra droger är ett hot mot en god hälsa 
både för den enskilda individen och personer i dennes omgivning. Våra levnadsvanor påverkas av 
våra levnadsvillkor och förutsättningar i vardagen såsom den fysiska, sociala och kulturella miljön och 
socioekonomiska resurser.  

Vi behöver skapa förutsättningar för att individen själv ska kunna ta större ansvar för sin hälsa och 
sitt välbefinnande genom att uppmuntra och underlättar sunda beteenden. Vi ska skapa 
förutsättningar och miljöer som kan fånga upp och bryta ohälsosamma levnadsvanor, och vi ska 
främja hälsa genom att öka jämlikheten och tillgången till aktiviteter. 

Övergripande inriktning:  

Vi inspirerar till ett hälsosamt liv 

Detta når vi genom att:  

• Vi integrerar fysisk aktivitet i hela den kommunala verksamheten såsom i förskola/skola, 
fritidshem, fritidsgårdar, vård- och omsorgsboenden, daglig verksamhet samt i den offentliga 
miljön 

• Vi tillhandahåller säker och näringsriktig kost inom skola, vård och omsorg 
• Vi arbetar med förebyggande och främjande insatser som motverkar beroende och missbruk 

av olika slag, såsom tobak, alkohol, narkotika, dopning, spel 
• Vi främjar ett hälsosamt åldrande genom hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser  
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BILAGA 1. KOPPLINGAR TILL STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN  
Fokusområde  KF:s strategiska målområden  
Förhållningsätt för en hållbar utveckling  Ekonomi i balans för en hållbar utveckling 

Attraktiv arbetsgivare 
Tillväxt och näringslivssamverkan 

En samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 
Tillväxt och näringslivssamverkan 

En livskraftig natur och hållbara livsmiljöer  Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 
Barn och ungas behov  
Tillväxt och näringslivssamverkan 

Jämlika och jämställda villkor  Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 
Barn och ungas behov 
Attraktiv arbetsgivare 
Tillväxt och näringslivssamverkan 

Hälsa och välbefinnande  Attraktiv och trygg livsmiljö för alla 
Barn och ungas behov 
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BILAGA 2. INDIKATORER FÖR UPPFÖLJNING 
Förutsättningar för hållbar utvecklingen  

• Miljöcertifierade förskolor och skolor (%) 
• Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s (%) 

 

Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi  

• Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person 
• Kostnadsandel ekologiska livsmedel inom kommunens organisation (%) 

Se även indikatorer för Hållbar konsumtion under Klimat och energi 

 

Livskraftig natur och hållbara livsmiljöer   

Biologisk mångfald och ekosystem 

• Andel skyddad natur (%) 
• Andelen ekologisk odling (%) 
• Bly i avloppsslam (mg/kg Ts) 
• Kadmium i avloppsslam (mg/kg Ts) 
• Kvicksilver i avloppsslam (mg/kg Ts) 

Vatten som resurs 

• Fastställda vattenskyddsområden med föreskrifter (%)   
• Tillförsel av kväve till Östersjön (ton/år)  
• Tillförsel av fosfor till Östersjön (ton/år)  
• Antal grundvattenförekomster, sjöar och vattendrag samt kustområden med god status 
• Vattenförbrukning/hushåll (m3) 

 

Klimat och energi (Indikatorerna ingår i Klimat- och energiprogrammet) 

Klimatutsläpp 

• Utsläpp av koldioxidekvivalenter i Ronneby kommun (ton CO2e/invånare) 
• Kolinlagring (används när indikator finns tillgänglig) 

Transporter och resor 

• Andel miljöbilar i kommunkoncernen (%) 
• Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (ton CO2/årsarbetare) 
• Antal km med privat bil i tjänst (km) 
• Utsläpp av koldioxidekvivalenter från transporter och arbetsmaskiner i Ronneby kommun 

(ton CO2e) 
• Andel miljöbilar i kommunen som geografiskt område (%) 
• Resor med kollektivtrafik (resor/invånare) 
• Genomsnittlig körsträcka med personbil i Ronneby (mil/invånare, mil/personbil) 
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Hållbar konsumtion 

• Konsumtionsbaserade utsläpp, nationell statistik (ton/invånare) 
• Klimatbelastning från måltider inom kommunens verksamheter (kg CO2e/dag) 
• Serveringssvinn lunch i kommunala skolrestauranger (g/portion) 

Energianvändning 

• Slutanvändning energi i Ronneby kommun  
• Energianvändning i kommunkoncernen  
• Energianvändning i kommunkoncernens fastigheter 
• Verksamhetsel i kommunala lokaler  
• Energi från tjänsteresor  

Förnybar energi 

• Andel solel producerad i Ronneby kommun av slutelanvändningen i Ronneby kommun 
• Installerad effekt solceller i kommunen 
• Producerad mängd el från solceller i kommunkoncernen 
• Andel förnybart bränsle i fjärrvärme-produktionen  
• Mängd fossil energi som använts för uppvärmning i kommunkoncernen 

 

Hållbar samhällsplanering  

• Utsläpp till luft av kväveoxider (Nox), totalt, kg/invånare 
• Utsläpp till luft av PM 2.5 (partiklar mindre än 2.5 mikrometer), kg/invånare 
• Nöjd Medborgar-Index - Grönområden, parker och natur 
• Nöjd Medborgar-index - Tillgång till gångvägar/cykelvägar 
• Antalet km gång- och cykelvägar totalt 
• Demografisk försörjningskvot 

 
Aktiv och meningsfull fritid 

• Andelen elever i åk 8 och 2 på gymnasiet som tycker att det finns mycket att göra på fritiden 
(%)  

• Nöjd medborgar-index – Kultur 
• Nöjd medborgar-index – Idrott- och motions - anläggningar  
• Nöjd Medborgar-Index - Grönområden, parker och natur 
• Andelen invånare 16–84 år med lågt socialt deltagande (%) 

 

Trygga livsmiljöer 

• Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 3, andel 
• Andel invånare 16–84 år som avstår från att gå ut ensam (%)  
• Andel invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra (%)  
• Andelen elever i åk 8 och 2 på gymnasiet som upplever sig trygga på nämnda platser (%)  
• Trygghetsindex Ronneby  

 
Jämlika och jämställda villkor  
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Jämlika livschanser 

• Andelen invånare 0–17 år i Ronneby i ekonomiskt utsatta hushåll (%)  
• Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd (%)  
• Andel invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning (%) 
• Andel invånare 17–24 år som varken studerar eller arbetar (%) 
• Andelen arbetslösa 16–64 år av registerbaserad arbetskraft (%)  
• Andelen som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (%) 
• Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun (%) 
• Andelen gymnasielever med examen inom 3 respektive 4 år (%) 
• Andelen elever på sfi som klarat minst två kurser på studievägen av nybörjare två år tidigare 

(%) 
• Andelen elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar (%) 

 

Delaktighet och inflytande och Skydd mot diskriminering 

• Nöjt inflytandeindex (info, förtroende, kontakt, påverkan) 
• Andel invånare 16–84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) 
• Valdeltagande i senaste kommunvalet alla valdistrikt (%)  
• Andel elever åk 8 och 2 på gymnasiet som tror sig ha möjligheten att föra fram sina åsikter till 

dem som bestämmer i kommunen (%) 
• Andel brukare i daglig verksamhet LSS som upplever att de får bestämma om saker som är 

viktiga för dem (%) 
 
Frihet från våld 

• Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 invånare  
• Anmälda brott om grov kvinnofridskränkning, antal/100 000 invånare  
• Andel elever i åk 8 och 2 på gymnasiet utsatta för mobbning/trakasserier/utfrysning, enstaka 

gånger eller längre period (%) 
• Andelen elever åk 8 och 2 på gymnasiet utsatta för brott och otrygga situationer (misshandel, 

stöld, hot, sexuellt våld/utnyttjande (%) 
 

Hälsa och välbefinnande   

Kraftsamling för psykisk hälsa  

• Andelen invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd (%) 
• Andelen elever som bedömer sin hälsa som bra eller mycket bra (%)  
• Andelen invånare 16–84 år med nedsatt psykiskt välbefinnande (%) 
• Sjukpenningtalet 
• Ohälsotal  

 
Hälsosamma levnadsvanor 

• Andelen invånare 16–84 år med fetma (%) 
• Andelen invånare 16–84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka (%) 
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• Andelen elever i åk 8 och 2 på gymnasiet som tränar varje dag eller fler gånger i veckan så de 
blir andfådda eller svettas (%) 

• Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal/100 000 inv  
• Andelen invånare 16–84 år som röker/snusar dagligen (%) 
• Andelen invånare 16–84 år med riskkonsumtion av alkohol (%) 
• Andelen elever i åk 8 och 2 på gymnasiets som druckit sig berusade (%) 
• Andelen elever i åk 8 och 2 på gymnasiets som uppger att de rökt cigaretter/snusat (%) 
• Andelen elever i åk 8 och 2 på gymnasiets som uppger att de använt narkotika någon gång 

(%)  
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BILAGA 3. NATIONELLA OCH REGIONALA MÅL OCH STYRDOKUMENT 
Hållbarhetsprogrammet har utgångspunkt i ett flertal nationella och regionala mål och 
styrdokument, dessa redovisas nedan. 

Nationella mål  

Sveriges miljömål 

Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den ekologiska dimensionen av de globala 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 
miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, 
hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den 
svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Varje miljömål har ett antal indikatorer som används för 
att mäta hur det går med miljömålen, vilket följs upp varje år. Ronneby kommun använder Sveriges 
miljömål som en grund i sitt miljöarbete 

Folkhälsomål  

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken i Sverige är att skapa samhälleliga förutsättningar för 
en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation. Målet tydliggör samhällets ansvar som förutsätter ett gemensamt och tvärsektoriellt 
arbete. Folkhälsopolitiken syftar till att åstadkomma mer jämlika livsvillkor och därmed möjligheter 
för en jämlik hälsa. Till det övergripande målet finns åtta målområdena ska vara vägledande för det 
statliga folkhälsoarbetet men också det regionala och lokala folkhälsoarbetet. Ronneby kommunen 
är en nyckelaktör för folkhälsoarbetet då vi ansvarar för flera verksamheter som är viktiga ur 
folkhälsosynpunkt. 

Nationella styrdokument  

Cirkulär ekonomi - strategi för omställningen i Sverige 

Marin strategi för Nordsjön och Östersjön 2018–2023 

Nationell strategi för klimatanpassning 

Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation   

Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter 

Nationella upphandlingsstrategin 

Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, Prop. 2016/17:188  

Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd   

En nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 

En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet 

Regionala styrdokument    

Regional utvecklingsstrategi   

Klimat- och energistrategi för Blekinge  
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Ett hållbart Blekinge – Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 

2019:4 Vad behövs för en trygg dricksvattenförsörjning? – Regional vattenförsörjningsplan för 
Blekinge län 

ANDTS-strategi (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) för Blekinge  

RÖK Regional överenskommelse  
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