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§ 346 Dnr 2021-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

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

protokoll. 

________________ 
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§ 347 Dnr 2021-000494 370 

Fjärrvärmeavtal vid nyetableringar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från styrelsemöte med AB Ronneby Miljö & Teknik AB: 

Affärsområdeschef Conny Bengtsson föredrar ärendet. 

Miljöteknik vill vara med och utveckla Ronneby och då krävs att bolaget har 

klara riktlinjer för fjärrvärmeanslutningar i nya områden. Utbyggnaden av 

fjärrvärmen blir mer kostnadseffektiv när man är med från början. Bland 

annat kan dimensioneringen anpassas korrekt och anslutningsgraden blir 

högre vilket medför att investeringen får en kortare payback-tid. Kalkyl 

anpassas utefter varje fastighet.        

Förslag till beslut 

Att vid försäljning av nya områden ska företrädelsevis fjärrvärmeanslutning 

ingå där så är möjligt.      

Styrelsens beslut 

Styrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslaget att vid 

försäljning av nya områden ska företrädelsevis fjärrvärmeanslutning ingå där 

så är möjligt. 

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet återremitterar 

ärendet till styrelsen för AB Ronneby Miljö & Teknik för förtydligande av 

tillämpningen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till styrelsen för AB 

Ronneby Miljö & Teknik för förtydligande av tillämpningen. 
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________________ 

Exp: 

AB Ronneby Miljö & Teknik 
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§ 348 Dnr 2021-000509 303 

Anhållan om att införliva enskild fastighet i 
verksamhetsområden för vatten och spillvatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheten Begonian 

4 i verksamhetsområdena för vatten och spillvatten.  

Fastigheten är enligt detaljplan avsedd för bostäder och är idag med i 

verksamhetsområdena dagvatten gata och dagvatten fastighet. Fastigheten är 

markerad blå i kartan nedan och befintligt verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten är skrafferat i rött. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheten Begonian 4 i 

verksamhetsområdena för vatten och spillvatten.        

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheten Begonian 4 i 

verksamhetsområdena för vatten och spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 349 Dnr 2021-000510 303 

Anhållan om att införliva fastigheter i 
verksamhetsområdet Dagvatten fastighet 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna nedan i 

verksamhetsområdet för dagvatten fastighet: 

 Ronneby 22:51 

 Ronneby 22:52 

 Ronneby 22:54 

 Ronneby 22:55 

 Hoby 1:55 

 Hoby 1:54 

 Hoby 1:43 

 Hoby 1:42 

 Hoby 16:10 

 Hoby 16:9 

 Hoby 16:8 

 Hoby 16:12 

 Hoby 16:12 

 Hoby 1:45    
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Fastigheterna Ronneby 22:51, Ronneby 22:52, Ronneby 22:54 och Ronneby 

22:55 har sedan nyanläggning av ledningsnätet serviser för dagvatten 

fastighet. I kartan nedan är nämnda fastigheter markerade blå och skrafferat 

område är befintligt verksamhetsområden. 

 

 

Fastigheterna Hoby 1:55, Hoby 1:54, Hoby 1:43, Hoby 1:42, Hoby 16:10, 

Hoby 16:9, Hoby 16:8 och Hoby 1:45 har enligt våra utredningar idag sitt 

dagvatten kopplat till spillvattennätet. I kartan nedan är nämnda fastigheter 

markerade blå och skrafferat område är befintligt verksamhetsområden. 
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Fastigheterna Hoby 16:12och Hoby 16:13 har enligt våra utredningar idag 

sitt dagvatten kopplat till spillvattennätet. I kartan nedan är nämnda 

fastigheter markerade blå och skrafferat område är befintligt 

verksamhetsområden. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att att införliva fastigheterna nedan i 

verksamhetsområdet för dagvatten fastighet: 

 Ronneby 22:51 

 Ronneby 22:52 

 Ronneby 22:54 

 Ronneby 22:55 

 Hoby 1:55 

 Hoby 1:54 

 Hoby 1:43 

 Hoby 1:42 

 Hoby 16:10 

 Hoby 16:9 

 Hoby 16:8 

 Hoby 16:12 

 Hoby 16:12 

 Hoby 1:45         

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att att införliva fastigheterna nedan i 

verksamhetsområdet för dagvatten fastighet: 

 Ronneby 22:51 

 Ronneby 22:52 

 Ronneby 22:54 

 Ronneby 22:55 

 Hoby 1:55 

 Hoby 1:54 

 Hoby 1:43 

 Hoby 1:42 

 Hoby 16:10 

 Hoby 16:9 

 Hoby 16:8 

 Hoby 16:12 

 Hoby 16:12 

 Hoby 1:45    

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 350 Dnr 2021-000370 001 

Uppdrag från KF, Presentera en beräkning på vilka 
besparingar som kan förväntas i verksamheten som en 
följd utav att de två nya 4-9 skolorna samt en ny 
modern förskoleorganisation 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-05-20 § 66 

I budget 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge kommundirektören i 

uppdrag att Presentera en beräkning på vilka besparingar som kan förväntas 

i verksamheten som en följd utav att de två nya 4 – 9 skolorna samt en ny 

modern förskoleorganisation med fler avdelningar per förskola, etableras i 

Ronneby. Kommundirektör har i sin tur fördelat ansvar och uppföljning av 

uppdraget till förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen. 

Rapporteringen av uppdraget skall hanteras av utbildningsnämnden. 

 

Det är svårt att ta fram precisa besparingar i kronor då det är flera faktorer 

som kommer påverka kostnaderna. Den tolkning som vi gör av uppdraget är 

att det är önskvärt att ta fram besparingar som kan förväntas till följd av de 

två nya 4 – 9 skolorna och etableringen av fler förskolor.  

 

Målsättningen är att den nya Parkdalaskolan står färdig för inflyttning våren 

2022. Då kommer hela Snäckebacksskolan 7 – 9 samt årskurs 3 – 6 av 

Skogsgårdsskolan flytta dit. Detta innebär att nuvarande Skogsgårdsskolan 

rivs under våren 2022 för att ge plats åt en ny förskola med ca 12 

avdelningar inklusive Nattis från och med 2024. Samtidigt rivs 

Snäckebacksskolan för att i sin tur inrymma en till 4 – 9 skola till hösten 

2024. Det planeras en start av en förskola i privat regi i södra Kallinge med 

ca 120 barn. Denna är tänkt att starta i viss omfattning redan hösten 2021.  

 

Därtill finns ytterligare planer, som är i olika faser, gällande nya förskolor:  

 

 Samråd har skett gällande ny förskola med 120 barn i Hoby. Inga 

beslut om att bygga finns. 

 Bygglov inlämnat för en ny privat förskola i Kallinge på 

Slättagårdsvägen. Inget beslut ännu då bygglovet är överklagat. 

 En detaljplan är under framtagande gällande ny förskola i norra 

Risatorp. 
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 Översiktsplan är på framtagande gällande möjlighet till förskola i 

Grönaslättområdet i centrala Ronneby. 

 Detaljplan framtagen gällande möjlighet till förskola i södra Bustorp. 

 En ny detaljplan för nytt område inkluderat förskola i Johannishus är ute 

på remiss.      

Bedömning 

I nuläget finns många oklara initiativ gällande byggnation av förskolor i 

Ronneby, vilket i sin tur gör det svårt, för att inte säga omöjligt, att beräkna 

faktiska besparingar. Det vi kan se, gällande de förskolor vi har i dagsläget, 

är att större förskolor med minst fyra avdelningar motverkar bland annat 

sårbarheten när personal är frånvarande. Det ger en större flexibilitet i att 

ändra om i strukturen på avdelningarna, eller vistelser som vi hellre kallar 

dem, i att ta emot barn i olika åldrar. Det som skulle kunna bli en besparing 

på sikt är att man i de större förskolorna har en viss ökad bemanning som gör 

att tillfälliga vikarier inte behöver tas in vid kortare sjukdom. En sådan form 

av organisation finns redan planerad inom vård- och omsorgsförvaltningen 

samt socialförvaltningen. Det innebär alltså att ett antal anställda har i sitt 

uppdrag att täcka upp på andra enheter som en form av resurs. Sådana 

resurser går därmed att ha på en eller flera förskolor beroende på förskolans 

storlek.  

 

Det som skulle kunna minska kostnaderna i högre grad är avvecklingen av 

de tillfälliga avdelningar och paviljonger som under en tid funnits och 

kommer finnas i kommunen. För att kunna göra detta krävs dock att vi 

bygger nytt och större. Vi har i dagsläget en årshyra på ca 7 300 tkr för 

tillfälliga lösningar och paviljonger inom förskolan. Det finns avdelningar 

som inte är paviljonger men som har ansetts vara ”tillfälliga” även om de nu 

funnits i över fem år (avdelningar på Påtorp, Rävens- och Fridhems 

förskolor). I detta belopp räknar vi också in de väldigt små förskolorna som 

med fördel bör fasas ut om behoven minskar. I skrivandets stund har vi sagt 

upp avtalet för några av våra förskoleavdelningar på Påtorp och har som 

målsättning att inrymma samtliga barn i befintliga och kommande förskolor. 

Inom grundskolans verksamhet finns också tillfälliga lösningar. Dessa är t ex 

paviljonger på Slättagårdsskolan, Espedalsskolan och Hallabro. För vissa 

kommer antalet barn medföra en uppsägning, men för några är prognosen än 

så länge osäker. Vi har här en årlig hyreskostnad på ca 2 600 tkr.  

 

Genom att ha större förskolor i drift skapar vi förutsättningar för att minska 

sårbarheten vid ökningen eller minskningen av antalet barn. Sedan många år 

tillbaka har Ronneby levt på marginalen gällande möjligheten att ta emot 

barn i förskolan. Det har inte funnits någon ”luft” att ändra om och ta emot 

fler barn eller för den delen minska med antalet avdelningar. Detta blev än 

tydligare i samband med den flyktingkris som inträffade 2015. På grund av 
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att det inte fanns några marginaler har vi tvingats in i kortsiktiga och 

kostsamma lösningar.  

 

Det vi ser som en konsekvens, men också en ekonomisk möjlighet, är att 

avveckla mindre förskoleenheter om byggnationen av fler förskolor blir 

verklighet. För att inte då stå med förskoleavdelningar som inte är fyllda 

måste beslut tas att avveckla då vi annars har dubbla kostnader. En avdelning 

som nästan är fylld kostar nästan lika mycket i personal som en helt fylld. 

Barnen bör då erbjudas plats på en annan förskola i närheten som vi kan fylla 

upp. Den blir både ekonomiskt och kvalitetsmässigt hållbar. 

 

Inom grundskolan ser vi att nybyggnationen av två nya 4 – 9 skolor kommer 

att ge större möjligheter och flexibilitet att arbeta med gruppstorlekar. I flera 

år har vi haft en svårighet att dela upp grupper då lokalerna inte möjliggjort 

detta. Med nya skolor kan vi förhoppningsvis arbeta mer flexibelt. Vi ser 

också, på Snäckebacksskolan, att eleverna i klasserna för närvarande är färre 

i antal än tidigare med ett snitt på ca 22 elever/klass. Målsättningen är att öka 

klasstorleken något vilket kommer ske redan till hösten 2021. Då räknar vi 

med ca 23-24 elever per klass och målsättningen är ca 25 elever per klass i 

framtiden. Om så sker är beroende på flera andra faktorer. I nuläget är det 

dock osäkert på vilket sätt det kommer att påverka kostnaderna. Vi ser att 

varje klass behöver en lärare som undervisar i det specifika ämnet. För att 

minska lärarkostnaderna måste antalet elever öka eller minska i sådan 

omfattning att vi kan minska antalet klasser. Vi vet inte hur många som 

kommer att välja Parkdalaskolan inför hösten 2022. Antalet elever påverkar i 

sin tur hur många klasser vi kommer ha. Det kan rent hypotetiskt vara så att 

fler elever från t ex Kallingeskolan väljer den kommunala Parkdalaskolan. 

Det gör att klasserna kan bli lika många och vi sitter med samma kostnader 

på t ex Kallingeskolan då antalet elever inte minskar så pass mycket att det 

möjliggör att minska antalet klasser.  

 

Blir det så att fler elever från olika klasser väljer en fristående skola eller 

kommunal skola i annan kommun (av särskilda skäl) är det en risk att 

kostnaderna ökar då vi står kvar med befintliga grupper men att kostnaden 

per elev måste betalas ut till den skola som tar emot eleven. 

 

Det som med stor sannolikhet kommer påverka kostnaderna är en minskad 

bussning av elever till skolor utanför tätorten. I nuläget bussas ca 180 elever 

till skolor utanför tätorten. De busskostnaderna uppgår till ca 4 400 tkr i 

budget. 

 

När Parkdalaskolan och sedan Snäckebacksskolan är färdigbyggda bör de 

kunna ta emot alla barn som vill gå på dessa skolor och som har dem som 

närmaste skola. Dock kan elever även fortsättningsvis välja att gå kvar i en 
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skola i ytterområdet eller också välja en sådan skola istället för den man blir 

anvisad till. Skillnaden är då att eleverna till stora delar får stå för 

skolskjutskostnaden. Huvudmannen kan säga nej till fortsatt bussning om det 

medför organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Det är 

samma skäl som låg till grund för att bussning av elever påbörjades för ett 

antal år sedan.  

 

En annan aspekt som lyfts är eventuella energivinster som uppstår genom 

byggnationen av två helt nya skolor och en helt ny förskola i kommunen. 

Istället för äldre byggnader som inte är energisnåla finns förutsättningar för 

besparingar inom detta område. Dock uppstår såklart andra kostnader genom 

nybyggnation. Frågan om att hitta energibesparingar är också ett av de 

uppdrag som lyfts inom Koncernchefsgruppen och förslaget är att det utreds 

mer noggrant. 

 

Vi ser inte att nybyggnationen av två nya grundskolor i Ronneby per 

automatik kommer medföra minskade kostnader eller besparingar men det 

finns goda förutsättningar att organisera på ett kostnadseffektivt sätt. Mycket 

är beroende på vilken skola eleverna väljer att gå på. Om fler väljer 

fristående aktörer eller om vi står med klasser som inte kan fyllas medför det 

dubbla kostnader.  

 

Det finns inget angivet i beslutsunderlaget för byggnationen av de två nya 

skolorna att det skulle medföra besparingar eller vara ett primärt mål att så 

sker. De primära vinsterna som lyfts fram är att det skulle förbättra 

integrationen avsevärt samt det även skulle gynna den pedagogiska 

utvecklingen i kommunen.  

 

Slutsats 
 

Utgångspunkten för nybyggnationen av två nya 4 – 9 skolor i Ronneby tätort 

var inte att det skulle generera en besparing i kommun. Det som främst lyftes 

fram var en förbättring av integrationen samt att det skulle gynna den 

pedagogiska utvecklingen. Vi ser dock att vissa besparingar kommer ske då 

vi minskar bussturer ut från tätorten till andra skolor men också bussningen i 

moderna språk då dessa kommer erbjudas på de nya skolorna. Vi arbetar 

också med att kunna erbjuda modersmålsundervisning via fjärrundervisning 

vilket också kan medföra minskade busskostnader. De nuvarande 

budgeterande kostnaderna för dessa turer är totalt ca 4 600 tkr.  

 

Större skolor skapar också utrymme till att organisera undervisningen på ett 

modernare och mer effektivt sätt. Lärarpersonal är något vi ser inte kommer 

att minska, om inte elevantalet går ner, utan det är kanske mer kringfunktioner som 

på grund bättre anpassade lokaler nu kan effektiviseras.  
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Vi ser att större besparingar kommer att kunna genomföras om större och 

mer hållbara förskolor byggs och planerna förverkligas. Nybyggnation 

medför självfallet stora investeringar och sedermera ökade driftskostnader 

men i nuläget har vi en årlig hyreskostnad på ca 7 300 tkr för tillfälliga 

lösningar, framförallt paviljonger, och små förskoleavdelningar. Genom att 

reducera och avveckla redan befintliga mindre förskolor riskerar vi inte att 

hamna i dubbla kostnader om antalet barn skulle minska i de kommunala 

förskolorna. Inom grundskolans verksamhet finns som nämnts ovan också 

tillfälliga lösningar som i nuläget har en årlig hyreskostnad på ca 2 600 tkr.  

 

På längre sikt är utbildningsförvaltningen övertygad om att större förskolor 

och de större 4 – 9 skolorna kommer generera minskade kostnader då en 

sådan ”stordrift” skapar större flexibilitet och utrymme att hantera hastigt 

uppkomna kostnader på ett mycket bättre sätt. 

 

Slutligen kan också nybyggnationen resultera i energibesparingar jämfört 

med de nuvarande mycket äldre byggnaderna men det är svårt att kalkylera i 

hur stor denna besparing blir för kommunen som helhet då byggnationen i 

sig är kostnadsdrivande.      

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom redovisat uppdrag 

och slutsatserna samt expediera redovisningen av uppdraget till 

kommunstyrelsen.       

Utbildningsnämndens beslut 2021-05-20 

Utbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom redovisat uppdrag och 

slutsatserna samt expediera redovisningen av uppdraget till 

kommunstyrelsen.  

 

Beräknad besparing gällande hyreskostnader ca 9,9 Mkr, samt beräknad 

besparing kostnader för bussning med ca 4,6 Mkr. På längre sikt är UN 

övertygad om att större förskolor och de större 4 – 9 skolorna kommer 

generera minskade kostnader. 

Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera och godkänna 

återrapporteringen till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera och godkänna återrapporteringen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 351 Dnr 2021-000507 612 

Förslag till Höjning av internathyra. 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-08-19 § 103 

Vid gymnasiesärskolan Sjöarp finns för närvarande 13 enkelrum. 

Hyreskostnaden för dessa är 2 300/vecka. Internatet är bemannat med två 

personer nattetid. Senaste uppräkning av hyreskostnad gjordes före 2013. 

 

Vid Blekinge Naturbruksgymnasium finns för närvarande 16 enkelrum och 

50 platser för del i dubbelrum. Hyreskostnaden för enkelrum är 1 800/månad 

och del i dubbelrum 1 300/månad. Rummen kan betraktas som en enklare 

typ av boende då toalett och dusch finns i gemensamma utrymmen. Senaste 

uppräkning av hyreskostnad gjordes före 2015. 

 

Vid internatet Flygteknisk utbildning finns för närvarande 48 platser i 

omöblerade rum samt 6 platser i möblerade rum. Hyreskostnaden för 

omöblerat rum är för närvarande 3 200/månad samt för möblerat 

3 700/månad. Senaste höjningen gjordes 2020. Uppräkning av hyra görs var 

annat år med Svenskt fastighetsindex som bas. 

 

Vid gymnasiesärskolan Sjöarp och Blekinge Naturbruksgymnasium betalas 

kostnad för frukost och kvällsmat separat medan dessa ingår i kostnaden 

avseende flygteknisk utbildning.      

Bedömning 

Då justering av hyreskostnad inte gjorts på flera år vid gymnasiesärskolan 

Sjöarp och Blekinge Naturbruksgymnasium föreslås en uppräkning för dessa 

enligt nedan. Hyreskostnaden för flygteknisk utbildning föreslås oförändrat 

under 2021 då man här följer rutinen med uppräkning vart annat år. 

 

Gymnasiesärskolan Sjöarp 

Höjning med 30%. Från 2 300/vecka till 2 990/vecka. 

 

Blekinge Naturbruksgymnasium 

Höjning med 20% 

Enkelrum från 1 800/månad till 2 160/månad. 
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Del i dubbelrum från 1 300/månad till 1 560/månad. 

 

Förslaget är beräknat på 36 veckor vad gäller gymnasiesärskolan Sjöarp 

samt 9 månader avseende Blekinge Naturbruksgymnasium och innebär en 

årlig total intäktsökning med 492 000 SEK/år. 

Fortsättningsvis föreslås uppräkning enligt index för samtliga internat. 

      

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige bifalla föreliggande förslag till höjning av internathyra.       

Utbildningsnämndens beslut 2021-08-19 

En enig Utbildningsnämnd föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige bifalla föreliggande förslag till höjning av internathyra, 

med tillägget att koppling sker till automatisk indexuppräkning enligt 

Svenskt Fastighetsindex för samtliga internat vartannat år. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S).  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är utbildningsnämndens. Ordförande ställer proposition på 

utbildningsnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till höjning av internathyra och att 

denna automatiskt indexuppräknas enligt Svenskt Fastighetsindex för 

samtliga internat vartannat år. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 352 Dnr 2021-000311 040 

Hantering av koncernbidrag 

 

Sammanfattning  

Den kommunala bolagskoncernen består av moderbolaget AB Ronneby 

Helsobrunn och dotterbolagen AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby 

Miljö och Teknik AB samt Ronnebyhus AB, samt dotterdotterbolag, 

gemensamt benämns dessa koncernen i det följande. 

 

Den gällande ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

bolag”, KF § 404/2017, är i behov av uppdatering. I dokumentet anges att 

”moderbolaget AB Ronneby Helsobrunns roll i kommunkoncernen skall 

vara av legal och formell karaktär”. Med denna formulering är det oklart 

vilken roll moderbolaget har samt om moderbolaget har mandat att besluta i 

frågor som berör övriga bolag i koncernen. Det är enligt dokumentet 

kommunstyrelsens roll att söka samordning inom kommunkoncernen.  

 

Med anledning av de ändrade reglerna för ränteavdragsbegränsningar som 

trädde i kraft fr o m bokslutet för år 2019, har ett behov av att kunna hantera 

koncernbidrag tydliggjorts. Detta för att möjliggöra en lägre beskattning av 

den kommunala bolagskoncernen. 

 

Koncernbidrag innebär att inkomster förs över från ett företag till ett annat 

inom en koncern utan att det sker någon motprestation i form av varor eller 

tjänster. Genom koncernbidrag finns det alltså en möjlighet att fördela 

resultatet mellan företag som ingår i samma koncern. Tanken är att den 

sammantagna skattebelastningen för koncernen inte ska vara större än om 

koncernens verksamhet hade bedrivits av ett enda företag.   

Bedömning 

Eftersom skatteberäkningarna behöver göras i samband med bokslut eller 

preliminärt sent under året behöver beslutsprocessen för beslut om 

eventuella koncernbidrag vara relativt kort. Detta för att eventuella 

koncernbidrag ska hinna beaktas i respektive bolags årsbokslut och i 

koncernbokslutet.  
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Beslutsrätten skulle t ex kunna läggas på moderbolagets styrelse att under 

januari besluta om planerade, preliminära koncernbidrag med mandat till 

verkställande direktören (VD) i moderbolaget i förening med dess 

styrelseordförande att justera koncernbidragen med exempelvis högst +/- 2,0 

mkr per bolag. Återrapportering om justering sker till styrelsen i 

moderbolaget.  

 

Det viktiga är att det finns en beslutsinstans utpekad med ett tydligt mandat 

att besluta och en praktiskt fungerande process.  

 

Slutliga koncernbidrag behöver vara klara i februari varje år för att 

koncernbidragen ska hinna hanteras i respektive bolags årsbokslut. 

 

Ett förslag på hur ett beslut om koncernbidrag skulle kunna se ut bifogas i 

mallen, se bilaga 1. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta 

* Att styrelsen i moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn får rätt att besluta 

om koncernbidrag mellan bolagen ingående i den kommunala 

bolagskoncernen. 

* Att styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn får delegera till VD och 

styrelseordförande i bolaget att slutligt besluta om koncernbidragens flöden 

och storlek. 

* Att styrelserna i de kommunala aktiebolagen uppmanas att acceptera de 

flöden av koncernbidrag som följer av det beslut som fattas av moderbolaget 

med slutlig justering av moderbolagets VD och styrelseordförande. 

Deltar i debatten 

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

Johansson (SD), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Peter 

Bowin (V).  

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Styrelsen i moderbolaget AB Ronneby Helsobrunn får rätt att besluta 

om koncernbidrag mellan bolagen ingående i den kommunala 

bolagskoncernen. 

2. Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn får delegera till VD och 

styrelseordförande i bolaget att slutligt besluta om koncernbidragens 

flöden och storlek. 

3. Styrelserna i de kommunala aktiebolagen uppmanas att acceptera de 

flöden av koncernbidrag som följer av det beslut som fattas av 

moderbolaget med slutlig justering av moderbolagets VD och 

styrelseordförande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 353 Dnr 2021-000502 040 

Omfördelning av medel inom kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Med anledning av den fortsatta pandemin har beslut fattats som berör 

reserver på centrala konton. Beslut om att föra över reserver om 6 425 tkr 

från centralt konto med KF-beslut till centralt konto med KS-beslut fattades i 

KF §141/2021.  

 

Krisledningsnämnden har med anledning av pandemin under våren i två 

ärenden beslutat om att kompensera verksamheterna med totalt 1 460 tkr för 

skollunchkostnader vid distansundervisning. Kompensationen har tagits från 

budgeten för kommunstyrelsens ordförandes medel till förfogande. 

Dessutom finns ett beslut om att kompensera verksamheter för vaccination 

under betald arbetstid, dock är inga kostnader kompenserade än.  

 

Kommunstyrelsens ordförandes medel till förfogande belastas under 2021 av 

kostnader kopplade till PFAS-rättegång och bolagsutredning.   

Bedömning 

För att kommunstyrelsens ordförandes medel till förfogande ska vara i 

ekonomisk balans behöver budgeten återställas. De kostnaderna som 

krisledningsnämnden har beslutat ska finansieras genom att omdisponera 

budgeten för ordförandens medel till förfogande bör istället finansieras 

genom att omdisponera kommunstyrelsens medel för oförutsett.  

 

Detta berör besluten i krisledningsnämnden §13 och §19 (skolluncher) och 

§25 (vaccination under arbetstid), hittills kompenserat i budget med 1 460 

tkr. Kostnader för vaccination under arbetstid är beräknad till 225 tkr men 

ingen verksamhet har ännu kompenserats genom budgetomdisposition.  

 

Den 30/8-21 fanns budgetanslag om 5 750 tkr kvar på KS reserv om 

disponera. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

budgetkompensation enligt krisledningsnämndens beslut §13 (730 tkr), §19 
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(730 tkr) och §25 (preliminärt 225 tkr) ska kompenseras från 

kommunstyrelsens medel för oförutsett istället för kommunstyrelsens 

ordförandes medel till förfogande.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att en 

budgetkompensation enligt krisledningsnämndens beslut §13 (730 tkr), §19 

(730 tkr) och §25 (preliminärt 225 tkr) ska kompenseras från 

kommunstyrelsens medel för oförutsett istället för kommunstyrelsens 

ordförandes medel till förfogande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 354 Dnr 2021-000534 040 

Förtydligande av finansiering Flyghub mm 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade §136/2020 att medfinansiera en internationell 

flyglinje under tre år med upp till 750 000 kr. I beslutet angavs dock ingen 

finansiering. Första utbetalningen planeras hösten 2021. 

 

Därutöver har KSAU beslutat §288/2021 att tillföra 250 000 kr under tre år 

för platsmarknadsföring av Blekinge i samband med utvecklingen av den 

nya flyglinjen i samarbete med Region Kalmar. I KSAU:s beslutsförslag, 

eventuellt i KS beslut 7/9 2021, anges att finansieringen ska ske från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

 

Totalt handlar det således om 1 000 000 kr i beslut som hänger nära 

samman. Finansiering kan lämpligen ske på samma sätt. 

 

Utbetalningarna fördelas med 500 tkr år 2021, 300 tkr år 2022 och 200 tkr år 

2023.     

Bedömning 

Beslut om finansiering för 2021 behöver ske snarast då utbetalning är 

beräknad under hösten 2021.  

 

För åren 2022-2023 kan finansieringen hanteras inom ramen för den 

pågående budgetberedningen inför budget 2022-2023.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

500 000 kr år 2021 till Flyghub mm finansieras från kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda utgifter, samt att finansieringen för åren 2022-2023 

om totalt 500 000 kr hänskjuts till budgetberedningen.   

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 500 000 kr år 

2021 till Flyghub mm finansieras från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter, samt att finansieringen för åren 2022-2023 om totalt 

500 000 kr hänskjuts till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 355 Dnr 2021-000479 4230 

Avfallsplan Ronneby kommun 

 

Beslut 

Ärendet utgår.  

________________ 
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§ 356 Dnr 2021-000157 370 

Program för klimat och energi 

 

Sammanfattning  

Enligt Lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun 

ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi. 

Kommunen ska främja hushållningen med energi och verka för en säker och 

tillräcklig energitillförsel. För att kunna genomföra detta krävs att 

kommunen undersöker förutsättningarna till samverkan med viktiga 

regionala och lokala aktörer för att tillsammans lösa frågor inom 

energiområdet. Planen ska också innehålla en analys av energisystemets 

påverkan på miljö och hälsa samt hushållning med mark och andra resurser. 

Energimyndigheten redovisade ett uppdrag om aktualisering av lagen om 

kommunal energiplanering 2011 där de anser att lagen har fyllt och 

fortfarande fyller ett viktigt syfte genom att reglera kommunens ansvar för 

de lokala energifrågorna. Lagens nuvarande utformning är emellertid 

föråldrad till stora delar, då den bygger på förhållanden som till stor del inte 

längre finns, och av samma skäl tar lagen inte hänsyn till den positiva 

utveckling som skett i kommunernas ambitionsnivå och sätt att hantera 

energi- och klimatfrågorna de senaste decennierna. I dagens läge är därför en 

energi- och klimatstrategi ett relevantare styrdokument än en energiplan. 

Den 31 maj 2012 skrev Ronneby kommun på Borgmästaravtalet (Covenant 

of Mayors) och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att minska 

klimatpåverkande utsläpp från energianvändningen. Borgmästaravtalet 

ställer krav på att kommunen har ett aktuellt styrdokument för klimat och 

energi. 

Ronneby kommun har i dagsläget en klimat- och energiplan för 2013 till 

2016 som har förlängts men som inte längre är aktuell.  

Det finns därmed flera skäl till att Ronneby kommun behöver ett nytt 

styrdokument för klimat- och energifrågor. 

Bedömning 

Syftet med programmet för klimat och energi är att utifrån nationella och 

internationella beslut samt egna åtagande ange en riktning för Ronneby 

kommuns arbete med klimat- och energifrågor. Programmet ska vara 

vägledande i kommunala beslut men också fungera som inspirationskälla för 

alla som bor och verkar i kommunen. 
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Under remissperioden 2021-04-07 till 2021-06-07 har det inkommit sex 

yttranden där samtliga ställer sig positiva till förslaget om program för 

klimat och energi. Samtliga yttrande finns om bilaga till denna 

tjänsteskrivelse. Det finns också en sammanfattning längre fram i detta 

dokument. 

Program för klimat och energi har en stark koppling till kommunkoncernens 

strategiska målområde Attraktiv och trygg livsmiljö för alla.  

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. 

Eftersom programmet kommer att antas av kommunfullmäktige omfattar 

insatserna i planen endast aktiviteter som genomförs av kommunens 

förvaltningar och bolag. 

I Ronneby har 5 prioriterade områden identifierats: 

- Klimatutsläpp 

- Transport och resor 

- Hållbar konsumtion 

- Energianvändning 

- Förnybar energi 

Inom respektive prioriterat område finns ambitioner. Alla ambitioner för 

programmet för klimat och energi är: 

- I Ronneby kommun sker inga nettoutsläpp av växthusgaser år 

2035. 

- Ronneby kommunkoncern ska vara fossilbränslefri år 2025. 

- Ronneby kommun ska vara fossilbränslefritt år 2030. 

- År 2045 är de konsumtionsbaseradeutsläppen mindre än två ton 

per invånare i Ronneby kommun. 

- Klimatbelastningen av måltider på kostenheten ska minska med 

50 procent till 2030. 

- Energianvändningen i Ronneby kommun är 50 procent 

effektivare 2030 jämfört med 2005. 
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- Solelen ska vara 5 procent av elanvändningen i Ronneby 

kommun år 2030. 

- Ronnebys fjärrvärme utgörs av 100 procent förnybar energi 

2025. 

- Ronneby kommunkoncern använder enbart förnybar energi för 

uppvärmning år 2025.  

Sammanfattning yttranden 

Under remissperioden 2021-04-07 till 2021-06-07 har det inkommit sex 

yttranden där samtliga ställer sig positiva till förslaget om program för 

klimat och energi. Nedan följer en sammanfattning. 

Socialnämnden  

Socialnämnden ställer sig bakom utredarens förslag till ”Program för klimat 

och energi” 

 

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturnämnden har inget att anmärka mot förslaget till 

program för klimat och energi och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till program för klimat och energi. 

Miljöteknik 

Bedömningen är att energi- och klimatprogrammet ligger i linje med 

internationella och nationella miljömål. Behov av resurser behöver vägas 

mot målen i en takt som är genomförbar. Det är dock viktigt att poängtera att 

genomförandet av planen inom Miljötekniks områden kommer att kräva 

resurser och eventuellt nya arbetssätt. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden anser att programmet i sin helhet är bra och 

genomarbetat och belyser de viktigaste delarna inom klimat och 

energiområdet. Överförmyndarnämndens perspektiv i detta program är att ta 

hänsyn till att våra huvudmän, ung som gammal, att de har en bra och trygg 

livsmiljö. Nämnden tycker de framtagna ambitionsnivåerna är bra och 

relevanta med tillhörande förslag på aktiviteter. En aktivitet som nämnden 

kan applicera på sin verksamhet är att använda digitalisering som verktyg för 

minskad klimatpåverkan och resursanvändningen. Det gäller att minska 

resursanvändningen for att säkra en trygg och bra framtid for våra unga 

personer i samhället. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(83) 
2021-09-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra gällande förslaget till 

program för klimat och energi och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till program för klimat och energi. 

Utbildningsnämnden 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till förslaget om Program för klimat 

och energi 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till program för klimat och energi.. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), Roger 

Gardell (L och Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till program för klimat och energi. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 357 Dnr 2021-000480 140 

Informationsärende - Ett museums inverkan på 
platsutvecklingen 

 

Sammanfattning  

Platsutvecklare Annika Sandqvist ger information om ett museums inverkan 

på platsutvecklingen.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Peter Bowin (V), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Magnus Pettersson (S) och Tommy Andersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 358 Dnr 2021-000177 179 

Dialog avseende förstudiestruktur och tidplan för ev. 
gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsterna 
i Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, 
Karlskrona, Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge 
kommuner 

 

Sammanfattning  

Utredare Catherine Persson ger information avseende förstudiestruktur och 

tidplan för ev. gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsterna i 

Sölvesborg, Olofström, Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Tingsryd, Lessebo 

och Uppvidinge kommuner.  

Deltar i debatten 

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

och Tommy Andersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 359 Dnr 2021-000426 214 

Saxemara 15:1 - Förslag om detaljplaneläggning av 
kulturmiljön vid Saxemara båtvarv 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 179 

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en skrivelse från Ronneby 

Museioch Hembygdsförening gällande detaljplaneläggning av kulturmiljön 

vid Saxemara båtvarv. Frågan görs angelägen av Blekinge museums 

eventuella försäljning av båtvarvet. Saxemara båtvarv är en känd kulturmiljö 

och besöksmål med en pågående varvsverksamhet där både historia och 

framtida utveckling av verksamheten behöver beaktas.  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-03-24 § 96 att återremittera 

ärendet för att möjliggöra en dialog med Blekinge museum vid museets 

styrelsesammanträde. Detta informationsärende behandlades vid Blekinge 

museums sammanträde 2021-04-16 § 16:10 och museets 

sammanträdesprotokoll utgör därför en bilaga till denna tjänsteskrivelse      

Bedömning 

Ronneby Musei- och Hembygdsförening vände sig 2021-02-28 till Miljö- 

och byggnadsnämnden för att påtala behovet av att skydda den unika 

kulturmiljön vid Saxemara båtvarv. Blekingekusten var förr ull av 

varvsverksamheter av denna typ men varvet i Saxemara är idag det enda 

kvarvarande av sitt slag. Fastigheten är idag taxerad som kulturbyggnad och 

ägs av Blekinge museum. Med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen för 

Blekinge museum har en försäljning övervägts till den nuvarande 

verksamhetsutövaren.  

Mot bakgrund av Ronneby kommuns samarbete och även ekonomiska 

bidrag till Blekinge museum är det av vikt att museet även fortsatt är en part 

i arbetet med en detaljplaneläggning av varvet. Inte minst i fråga om hur 

ramarna ska se ut för en framtida utveckling av varvsverksamheten. En ny 

detaljplan skulle i detta sammanhang innebära en byggrätt för verksamheten 

och även att tydliga ramar skapas att förhålla sig till vid utformningen av ny 

bebyggelse. En detaljplan bidrar på så sätt att stärka rättigheten att få 

utveckla varvet både som kulturmiljö, näringsverksamhet och även nya 

framtida användningsområden som kan anses vara lämpliga komplement till 

bebyggelsemiljön. 
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Som sammanfattning bedöms förslaget innehålla följande delar: 

 Skydda den befintliga kulturmiljön vid Saxemara 

båtvarv. 

 Möjliggöra ny varvsbebyggelse i samklang med den 

befintliga varvsmiljön. 

 Bredda markanvändningen så att lämpliga 

komplement till varvsanläggningen kan tillåtas utan att 

skada kulturmiljön. 

Platsens förutsättningar 

Saxemara båtvarv är idag inte planlagt område men inom sammanhållen 

bebyggelse vilket innebär att prövningen av kulturmiljön hänskjuts enbart till 

bygglovsskedet. Detta kan innebära en otydlighet för fastighetsägaren om 

vad som får eller inte får göras och besluten blir åtgärdsspecifika. Det kan på 

detta sätt bli svårt att planera för utveckling och underhåll av verksamheten 

och en detaljplan skulle ge värdefull kunskap vid utformningen av nya 

byggnadsförslag, detta så att förslagen redan från start kan få en utformning i 

samklang med bebyggelsemiljön. Tydligheten som en detaljplan ger skapar 

på så sätt bättre förutsättningar för en enklare bygglovsprocess. 

Gällande översiktsplan och grönstrukturplan 

Enligt gällande översiktsplan Ronneby 2035 har platsen kartlagts som 

verksamhetsområde inom Saxemara tätort och berörs av delområde för 

havet. Båtvarvets kulturhistoriska värde är utpekat i översiktsplanen: 

”Här finns också ett båtvarv. Saxemara båtvarv drivs idag i Blekinge 

museums regi och har en nyckelplats för träbåtsbyggeri i Blekinge. Varvet 

har en fi n närmiljö som är värd att både bevara och utveckla.”1 

Saxemara är en av kommunens utpekade kärnor och en utveckling av 

varvsverksamheten bedöms bidra till översiktsplanens intention om att 

förstärka kopplingen till havet, fritid- och rekreationsvärden. 

I kommunens gällande grönstrukturplan omfattas platsen av prioriterade 

friluftsområden och varvet utgör dessutom en utpekad målpunkt. En 

förstärkning och utveckling av varvsverksamheten bedöms i denna del starkt 

bidra till grönstrukturplanens syfte. Platsen omfattas också av prioriterade 

landskapselement och områden för naturvården. I denna del bedöms en 

kulturhistoriskt medvetna och anpassade bebyggelsetillskott starkt kunna 

bidra till att förstärka dessa värden. Genom Saxemara finns också ett utpekat 

stråk vilket skulle understödjas av en förstärkt målpunkt vid Saxemara 

båtvarv. 

                                                 
1 Översiktsplan Ronneby 2035, sid. 60. 
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Strandskydd och stigande havsnivåer 

Varvsområdet omfattas idag av det generella strandskyddsområdet på 100 

meter från kusten. Vid upprättande av en detaljplan har kommunen 

valmöjligheten att låta upphäva strandskyddsområdet inom den etablerade 

tomtplatsen.  

Platsen omfattas också av riskområde för stigande havsnivåer men det 

befintliga bostadshuset på fastigheten ligger dock utanför detta riskområde. 

Vad beträffar varvsmiljön så anger de riktlinjer för byggande i låglänta 

områden som Länsstyrelsen i Blekinge län utarbetat, att byggnadens funktion 

måste beaktas vid prövningen av frågan och att detta ska redovisas i 

planbeskrivningen eller i bygglovshandlingarna. Då frågan gäller befintlig 

kulturhistorisk bebyggelse och en varvsmiljö, bedöms bebyggelsen för sin 

funktion behöva placeras på den befintliga platsen vid vattnet. 

Potentiellt förorenad mark 
Fastigheten Saxemara 15:1 har enligt länsstyrelsens kartläggning pekats ut 

som potentiellt förorenad med anledning av varvsverksamheten. Det kan 

därför förväntas att marken behöver undersökas i dialog med länsstyrelsen 

då frågan gäller i huvudsak befintlig bebyggelse för mindre känslig 

markanvändning borträknat befintligt bostadshus i norr. 

Riksintressen 
Fastigheten Saxemara 15:1 berörs till en mycket liten del i östra kanten av 

Försvarsmaktens influensområde för buller eller annan risk. Denna gräns är 

redan viktad i samband med prövningen av miljötillståndet för flygflottiljen 

vilket innebär att gränsen är skarp. Det befintliga bostadshuset ligger till viss 

del inom detta influensområde men då någon ny eller utökad byggrätt för 

bostadsändamål inte är syftet med planläggningen, bedöms inte ett 

befästande av befintlig omfattning av bostadsändamålet innebära påtaglig 

skada på riksintresset. Likaså bedöms inte heller de övriga av 

Försvarsmaktens riksintressen som stoppområde för höga objekt eller MSA-

område påverkas negativt då frågan gäller en lägre bebyggelse. Platsen 

omfattas slutligen också av riksintresse enligt miljöbalkens 4 kap. 4 § vilket 

begränsar möjligheten till nybyggnation av fritidshus. Även detta riksintresse 

bedöms inte påverkas negativt då förslaget inte syftar till planläggning av 

nya bostäder. 

Markförhållanden 

Enligt SGU:s kartläggning består grundlagren på fastigheten nästan 

uteslutande av morän med ett litet inslag av berg i norr. Det kan dock 

förväntas att pir och liknande anläggningar har utförts med fyllnadsmassor. 

Sammantaget ger den översiktliga informationen en indikator på goda 

grundläggningsförhållanden för exempelvis kompletterande ny 

varvsbebyggelse. 
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Rättigheter och servitut 

Fastigheten Saxemara 15:1 berörs av servitut (10-ROJ-931.1) i nordöst mot 

Saxemara 1:5 och Saxemara 1:55. Vidare finns också servitut vid 

strandkanten (10-ROJ-2178.1). Samtliga servitut behöver beaktas i samband 

med detaljplaneläggning. 

Vatten och avlopp 
Fastigheten Saxemara 15:1 är enligt uppgift sedan 2014 anslutet till det 

kommunala dricksvatten- och spillvattennätet genom ett privat utbyggt 

ledningsnät.      

Förslag till beslut 

Att ställa sig positiv till förslaget om detaljplaneläggning av Saxemara 

båtvarv med syfte att skydda den unika kulturmiljön på platsen och att ge 

ramarna för hur verksamheten skulle kunna utvecklas genom nybyggnation 

med hänsyn till den värdefulla miljön. 

Att översända förslaget om detaljplaneläggning till Kommunstyrelsen för 

vidare beslut av Kommunfullmäktige då kulturmiljön vid Saxemara båtvarv 

bedöms vara av ett övergripande kommunalt intresse      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Att översända förslaget om detaljplaneläggning till kommunstyrelsen för 

vidare beslut av kommunfullmäktige då kulturmiljön vid Saxemara båtvarv 

bedöms vara av ett övergripande kommunalt intresse. 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S) och 

Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet återremitterar 

ärendet och ger kommundirektören i uppdrag att ta kontakt med Blekinge 

Museum och föra en dialog i ärendet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet och ger 

kommundirektören i uppdrag att ta kontakt med Blekinge Museum och föra 

en dialog i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommundirektör 

Peter Robertsson, planarkitekt 
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§ 360 Dnr 2021-000420 214 

Olov 5 - Ansökan om planbesked för flerbostadshus 
med handelslokaler i bottenvåning 

 

Sammanfattning  

Remiss beträffande en ansökan om planbesked för kv. Olov 5 i Ronneby 

stad, Ronneby kommun. Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att 

möjliggöra rivning av ett befintligt varuhus och nybyggnation av 

flerbostadshus med handel i bottenvåningen. Följebrev och 

ansökningshandlingar bifogas till detta e-postutskick. Ytterligare 

arkivhandlingar i ärendet kan skickas på begäran. 

Deltar i debatten 

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

och Roger Gardell (L).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig 

positiva till att fastigheten utvecklas i harmoni med omgivande bebyggelser.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig positiva till att fastigheten 

utvecklas i harmoni med omgivande bebyggelser. 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, planarkitekt  
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§ 361 Dnr 2021-000511 214 

Bustorp 1:26 - Informationsärende om överklagad 
detaljplan 

 

Sammanfattning  

Planarkitekterna Peter Robertsson och Karin Svensson ger information i 

ärendet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Roger Gardell (L).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 
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§ 362 Dnr 2021-000508 047 

Förslag till Beslut om fördeln av ytterligare medel för 
den sk Skolmiljarden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2021-08-19 § 100 

Regeringen har beslutat att förstärka det statliga stödet till skolväsendet 2021 

med en miljard kronor för att möta den tuffa utmaning som Covid – 19 

medfört.  

Bidraget fördelas proportionerligt till kommunerna utifrån antalet barn och 

unga mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i kommunen per den 1 

november 2020. Det tidigare beslutet innebar att Ronneby kommun erhöll 

2 926 802 kronor. Nu har regeringen beslutat att förstärka detta stöd med 

ytterligare 250 000 000 kr. Av dessa får Ronneby kommun 727 923 kr.  

 

Syftet med den ekonomiska förstärkningen är den ska användas inom 

skolväsendet för att säkerställa att barn och elever får den utbildning de har 

rätt till, trots coronapandemin.  

Bedömning 

I kommunfullmäktige i maj 2021 beslutades att de 2 926 802 kronorna som 

fördelats till Ronneby kommun skulle föras över till utbildningsnämnden. 

När nu stödet förstärks med ytterligare 727 923 kr bör också dessa medel 

föras över till utbildningsnämnden. 

 

Bidraget kommer sedan fördelas till både kommunala och fristående 

huvudmän vilka har elever mellan 6 – 19 år som var folkbokförda i 

kommunen per den 1 november 2020.       

Förslag till beslut 

Föreslår utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att föra över ytterligare 727 923 kr för den så 

kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden.      

Utbildningsnämndens beslut 2021-08-19 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att föra över ytterligare 727 923 kr för den så 

kallade Skolmiljarden till utbildningsnämnden. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är utbildningsnämndens. Ordförande ställer proposition på 

utbildningsnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att föra över ytterligare 727 923 kr för den så kallade 

Skolmiljarden till utbildningsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 363 Dnr 2021-000127 259 

Begäran om utredning av sättningsskador för 
fastigheten Tyr 4, Sandtagsvägen 

 

Sammanfattning  

Komplettering 210826: Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2021-04-12 

mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta fram underlag för inlösen av 

fastigheten Tyr 4. Under maj månad 2021 genomfördes två värderingar. 

Värderingarnas utgångspunkt är att fastställa ett värde på vad fastigheten är 

värd utan sättningsskador. Utifrån värderingarna har förslag till köpekontrakt 

tagits fram. Slut komplettering. 

Örvägen och Sandtagsvägen bebyggdes i slutet på 1960-talet och början på 

1970-talet. Flera av fastigheterna inom samma detaljplan har byggts på 

gammal stadsdeponi och har under åren drabbats av sättningsskador av olika 

grader. Ersättning och inlösen av fastigheter har skett. Sista fastigheten som 

inte utretts är Tyr 4 där nu fastighetsägaren har hört av sig och önskar 

utredning av de sättningsskador som finns på fastigheten. 

Bedömning 

Komplettering 210826: Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2021-04-12 

mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta fram underlag för inlösen av 

fastigheten Tyr 4. Någon vidare utredning kring sättningsskadorna har inte 

skett utan det kan enbart konstateras visuellt att det finns tydliga 

sättningsskador men inte varifrån och varför de uppkommit. Under maj 

månad 2021 genomfördes två värderingar utav Länsförsäkringar 

fastighetsförmedling (1 350 000) och Värderingsbyrån i Växjö (1 500 000). 

Värderingarnas utgångspunkt är att fastställa ett värde på vad fastigheten är 

värd utan sättningsskador. Utifrån värderingarna har förslag till köpekontrakt 

tagits fram. Säljaren har uttryckt önskemål att få hyra sin före detta bostad 

efter kommunens förvärv av fastigheten i väntan på annat lämpligt boende 

(så har skett på senaste inlösenärendet (Atle 1)).  

Båda värderingarna baserar sig på ett taxeringsvärde från 2018 (1 190 000 

kr) men ny taxering bestämdes av Skatteverket under sommaren 2021 till 

1 464 000 kr (274 000 kr högre). Det höjda taxeringsvärdet bör justera 

värderingarna med cirka 75% av höjningen av taxeringsvärdet dvs ny 

värdering 1 555 500 kr respektive 1 705 500 kr. Senaste inlösenärendet 

gällde Atle 1 på Örvägen med konstaterad utredning av sättningsskador. Där 

beslutades om inlösen för 1 850 000. Föreslagen köpeskilling för aktuell 

fastighet på Tyr 4 är 1 700 000. Slut komplettering. 
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En stadsplan för del av Runhöjden togs fram 1967. Örvägen och 

Sandtagsvägen ligger inom denna stadsplan och bebyggdes i slutet på 1960-

talet och början på 1970-talet. Flera av fastigheterna inom samma detaljplan 

har byggts på en gammal stadsdeponi och har under åren drabbats av 

sättningsskador av olika grader. Ersättning och inlösen av fastigheter har 

skett i olika former under de senaste 40 åren. Sista fastigheten som inte 

utretts inom stadsplanen är Tyr 4. Fastighetsägaren har nu hört av sig och 

önskar utredning av de sättningsskador som finns på fastigheten. 

Undertecknad har varit besökt fastigheten och skador på fastigheten kan 

konstateras. Om skadorna är orsakade från byggnationen eller 

markförhållanden krävs särskild kompetens för att undersöka. Därför äskar 

mark- och exploateringsenheten om 200 000 kronor för att utreda de 

sättningsskador som finns inom Tyr 4. Det är två utredningar som behöver 

göras, en geoteknisk undersökning (bedömd kostnad 110 000) av fastigheten 

och en sakkunnig i sättningsskador (bedömd kostnad 90 000) som behöver 

utreda fastigheten. Utredningarna är viktiga delar i hur bedömning av fortsatt 

arbete ska ske. Övriga fastighetsägare inom stadsplanen har fått ersättning 

eller så har deras fastighet lösts in till marknadsvärde.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna köpeavtal gällande Tyr 4. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S) och Peter 

Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna köpeavtal gällande Tyr 4. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 364 Dnr 2021-000505 289 

Äskande av medel för värmeanläggning Kuggeboda 
skola 

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringsenheten har i uppdrag att byta värmeanläggning på 

Kuggeboda skola. Ny verksamhet tillträdde lokalerna under våren 2021. 

Projektering av ny anläggning har utförts och det konstateras att tidigare 

avsatta medel inte räcker.   

Bedömning 

Mark- och exploateringsenheten har i uppdrag att byta värmeanläggning på 

Kuggeboda skola. Ny verksamhet tillträdde lokalerna under våren 2021 

(träningsskolan). Projektet har tidigare tillhört Fastighetsenheten men 

överfördes till mark- och exploateringsenheten för genomförande. Det finns i 

projektet avsatt 2,5 miljoner kr för ny värmeanläggning. Kostnaden är 

uppskattad för något år sedan. Uppskattningen av kostnaden för ny 

värmeanläggningen motsvarar inte den verkliga kostanden för utförande av 

ny värmeanläggning (de senaste året har dessutom prishöjningen på 

byggrelaterat material stigit kraftigt). Projektering av ny anläggning har 

utförts och det konstateras att tidigare avsatta medel inte räcker. För att 

kunna utföra en ny värmeanläggning som klarar att värma Kuggeboda skola 

äskas därför om ytterligare 2 miljoner till projektet.  

Om projektet inte genomförs är konsekvensen att Kuggeboda skola inte kan 

värmas upp ordentligt samt att det idag är dyra kostnader för värme. Skolan 

värms av oljepanna.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta tillföra mark- och exploateringsenheten 

två miljoner kronor i investeringsmedel. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via extern upplåning.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tillföra mark- och exploateringsenheten två miljoner 

kronor i investeringsmedel. Finansiering sker via extern upplåning.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 365 Dnr 2021-000506 214 

Nytt planuppdrag Kalleberga 8:16 mfl 

 

Sammanfattning  

Behovet av nya detaljplaner växer i Ronneby Kommun. Intressent finns till 

fastigheten Kalleberga 8:16. Fastigheten önskar bebyggas med bostäder i 

bostadsrättsform. Området har diskuterats på exploateringsgruppen samt 

med stadsarkitekt. 

Bedömning 

Behovet av nya detaljplaner växer i Ronneby Kommun och intresse finns 

även för områden utanför centralorten. I Kallinge bredvid gamla Bilval och 

Rosa Kiosken finns fastigheten Kalleberga 8:16. Gällande stadsplan är från 

1971 och tillåter bostäder. Byggrätten är dock väldigt liten med mycket 

prickmark. Acasa Fastigheter har visat intresse för tomten med intentionen 

att bygga 12 bostadsrätter som marklägenheter. Konceptet är dock inte 

möjligt inom gällande plan. Diskussion har skett mellan mark- och 

exploateringsenheten och stadsarkitekt gällande ändring av plan eller ny 

plan. Bästa alternativet är att göra en ny detaljplan som också inkluderar 

fastigheten Kalleberga 8:197. Detta för att säkerställa dels byggrätten dels 

tillfartsfrågan. Även fastigheten Kalleberga 8:212 skulle vara möjlig att i 

samma plan planlägga med en bättre byggrätt för bostäder.  Området har 

även diskuterats på exploateringsgruppen som ställer sig bakom initiativet 

till ny detaljplan. 
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Nedan kartbild över fastigheterna: 

 

Nedan visar möjlig exploatering (bild Acasa/PreConia): 
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Nedan utdrag ur befintlig stadsplan från 1971: 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram ny detaljplan för Kalleberga 

8:16 mfl. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

planavdelningen i uppdrag att ta fram ny detaljplan för Kalleberga 8:16 mfl 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 366 Dnr 2021-000482 253 

Förfrågan om markköp, Kalleberga 4:50 

 

Sammanfattning  

Ägare till fastighet Ronneby Kalleberga 8:134 har inkommit med en ansökan 

om att köpa mark från fastighet Ronneby Kalleberga 4:50. Önskar 

markförvarv för att möjliggöra ny in- och utfart till fastigheten via 

Nämndemansvägen. Marken är detaljplanerad som kvartersmark.      

Bedömning 

Ägare till fastighet Ronneby Kalleberga 8:134 önskar köpa del av Ronneby 

Kalleberga 4:50 för att skapa en mer säker in- och utfart till fastigheten.  

 

Idag sker anslutning till och från fastigheten direkt mot Kallebergavägen. 

Fastighetsägaren önskar köpa del av Kalleberga 4:50 för att skapa en mer 

säker in- och utfart med anslutning mot Nämndemansvägen.  

 

Marken är detaljplanerad som kvartersmark och något kommunalt intresse 

för marken föreligger inte.  

 

Vid ett godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet. Priset för marken 

är satt till 48kr/kvadratmeter i enlighet med fastställda riktlinjer.  

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns och biläggs detta 

förslag.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå att godkänna överenskommelse av fastighetsreglering.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse av fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 367 Dnr 2021-000512 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
Ventilationsfilter 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB och AB Ronneby 

Industrifastigheter upphandlar leverantör för Ventilationsfilter i enlighet med 

upphandlingsdokument.      

Bedömning 

Upphandlingen är en gemensam upphandling för ovan nämnda bolag. 

Upphandlingen avser täcka bolagens behov av Ventilationsfilter.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för Ronneby kommun fastställa 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av leverantör för 

Ventilationsfilter.      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumentet 

gällande upphandling av leverantör för Ventilationsfilter. 

________________ 

Exp: 

Annica Blomstrand, upphandlare  
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§ 368 Dnr 2021-000513 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
Glasmästeritjänster 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronneby Miljö och teknik AB, Ronnebyhus AB och AB 

Ronneby Industrifastigheter upphandlar leverantör för Glasmästeritjänster i 

enlighet med upphandlingsdokument.      

Bedömning 

Upphandlingen är en gemensam upphandling för ovan nämnda bolag. 

Upphandlingen avser täcka bolagens behov av Glasmästeritjänster.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att för Ronneby kommun fastställa 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av leverantör för 

Ventilationsfilter.       

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumentet 

gällande upphandling av leverantör för Ventilationsfilter. 

________________ 

Exp: 

Annica Blomstrand, upphandlare  
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§ 369 Dnr 2021-000352 007 

Revisionsrapport- Granskningsrapport kommunala 
aktivitetsansvaret 

 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby kommun granskat 

om utbildningsnämnden och kommunstyrelsen har säkerställt att arbetet med det 

kommunala aktivitetsansvaret (KAA) bedrivs ändamålsenligt. Deras 

sammanfattande bedömning är att arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret 

inte fullt ut bedrivs ändamålsenligt. Bedömningen grundar sig på att det inte finns 

en samlad uppföljning, och därigenom ingen överblick över om det finns 

tillräckliga resurser och insatser för arbetet. De ser därtill att det finns brister 

gällande kunskaper och tekniska förutsättningar kopplade till IT – systemet, samt 

att det skett en nedprioritering av gruppen KAA – ungdomar inom ramen för 

pågående projekt. De ser dock att ett aktivt arbete som utgår från en handlingsplan 

med mål, rutiner, riktlinjer och ansvarsfördelning, vilket det även sker en 

utvärdering av.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar de Kommunstyrelsen: 

 

 Säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan.  

 Tillse att mål om minskat försörjningsstöd inte påverkar KAA arbetet 

negativt.  

 Aktivt följa upp de mål som är satta för Navigatorcentrum. 

Yttrande 

De delar där revisionsrapporten pekar på vikten av samverkan ser Enheten 

för Arbetsmarknad och integration som absolut viktigast. För att KAA 

arbetet ska kunna göras med kvalité så krävs samverkan både internt inom 

kommunen och gemensamt med kommunens samverkansparter. EY 

rekommenderar följande: 

 

 Säkerställa en tillräcklig kommungemensam samverkan. 

 

Revisionsrapporten visar att samverkan sker men att den behöver ske i högre 

grad för att ge resultat för KAA arbetet. Rekommendationen kring 

kommungemensam samverkan tolkas som att vi behöver säkerställa 

samverkan ut till gemensamma parter utanför kommunen. Enheten har 

operativa förslag för att göra det möjligt där vi anser att prioritering av 
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frågan samt målgruppen är det som behöver diskuteras först. För att få 

samverkan att fungera utanför kommunen behöver vi inom kommunen 

samagera på ett tydligt och målinriktat sätt. Vi tror det behöver ske i olika 

nivåer med olika enheter och olika förvaltningar för att nå resultat. Genom 

researcharbete i andra kommuner samt diskussioner inom vår egen kommun 

med olika berörda parter så har vi förslag kring hur sådana 

samverkansstrukturer skulle kunna utarbetas. Det behöver finnas en 

prioriterad styrgrupp där representation från Socialförvaltningen, 

Utbildningsförvaltningen samt Enheten för Arbetsmarknad och Integration 

finns med. Representation från Socialförvaltningen och 

Utbildningsförvaltningen behöver vara multibottnad då flera verksamheter 

inom förvaltningarna berörs av uppdraget och målgruppen. I samverkan med 

styrgruppen behövs även en arbetsgrupp som är kopplad till samma 

verksamhetrepresenation men som hanterar frågorna än mer operativt. 

Flertalet kommuner har testat arbetsmodellen och de berättar om en 

samverkan som skapar tydlighet ut mot andra myndigheter och 

organisationer.  

 

 

 Tillse att mål om minskat försörjningsstöd inte påverkar 

KAA arbetet negativt. 

 

Att prioritera försörjningsstödstagare till de aktiviteter och 

sysselsättningsalternativ som Enheten för Arbetsmarknad och Integration 

erbjuder är ett led i uppdraget som gavs av Kommunfullmäktige med start 

2020-01-10. Uppdraget gav ett redan prioriterat samarbete med 

försörjningsstödsenheten en rejäl skjuts. Genom gemensamma mål kring 

försörjningsstödssiffror samt tydliga processer för operativt arbete har vi 

kunnat samverka kring anvisade deltagare från försörjningsstödsenheten. 

Cirka 75 % av deltagarna som registreras på sysselsättningar och aktiviteter 

på Enheten för Arbetsmarknad och Integration varje månad är 

försörjningsstödstagare. Det har bidragit till att vi tillsammans har kunnat 

sänka antalet procent av kommunens befolkning som uppbär ekonomiskt 

bistånd från 2,4 % till 1,8 %. Vi har fortfarande möjligheten att arbeta och 

erbjuda KAA ungdomar aktiviteter och sysselsättning men antalet har 

minskat med den prioritering Enheten gjort. Ska detta undvikas helt tror vi 

att prioriterade resurser till unga generellt och till KAA ungdomar specifikt 

måste finnas.  

 

 Aktivt följa upp de mål som är satta för 

Navigatorcentrum. 
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Uppföljning av de mål som är satta för Navigatorcentrum och Enheten för 

Arbetsmarknad och Integration görs via arbetet i Stratsys och kan med fördel 

rapporteras till Kommunstyrelsen med lämpliga tidsintervaller.       

Förslag till beslut 

Att Kommunfullmäktige ställer sig bakom yttrandet och därmed också stora delar 

av revisionens rekommendationer.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom yttrandet och därmed också stora delar av revisionens rekommendationer. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 370 Dnr 2021-000256 040 

Antagande gällande ny befolkningsprognos för 
Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen gav enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag 

att beställa en ny befolkningsprognos genom finansiering inom ram i maj 

2021. Beställning av ny prognos gjordes i direkt samarbete med SCB och 

innefattar Ronneby kommun och Ronneby delområden åren 2021-2036. 

Prognos för Ronneby kommun samt prognosantaganden redovisas i bifogade 

Excel-dokument i akten.  

 

De beställda befolkningsprognoserna för Ronneby kommun består av två 

delar.  

 

 Ronneby kommun åren 2021-2036      

  

 Ronneby delområden åren 2021-2036. Prognos på delområdesnivå 

är enligt indelning i nio delområden. Baserade på SCB:s 

nyckelkodsområden och grupperade enligt gällande indelning enligt 

befintlig befolkningsprognos i bostadsförsörjningsprogrammet. 

 

Prognoserna är baserade på prognosantaganden gällande fruktsamhetsnivå, 

inrikes inflyttning (inom- och utomregional), samt immigration och 

dödlighet. Med i prognosantaganden ligger även tillägg av en andel 

nybyggnation fördelat över åren 2022-2030.  

Bedömning 

Den befolkningsprognos som kommunen rättar sig efter i dagsläget ses inte 

längre som tillförlitligt planeringsunderlag baserat på att den togs fram 2016 

i samband med översiktsplanarbetet. Kommunen har genomgått förändringar 

i sin befolkningstillväxt fram till idag. För uppföljning av strategiska 

dokument och planer som översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram, 

utbyggnadsplan för bostäder, samt för framtida strategisk planering av 

lokalförsörjning, skolor, förskolor, samt vård och omsorg, är behovet av en 

ny och uppdaterad befolkningsprognos stort. En aktuell befolkningsprognos 

är ett viktigt planeringsinstrument för kommunens arbete och ligger till 

grund för strategiskt viktiga beslut. Där av, är det av vikt att Ronneby 

kommun får en ny aktualiserad och antagen befolkningsprognos. 
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen beslutar att anta den nya befolkningsprognosen på 

kommunövergripande nivå samt på delområdesnivå.        

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Peter 

Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet återremitterar 

ärendet med uppdraget att lyfta in planerade bostadssatsningar och 

byggplaner i analysen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med uppdraget att 

lyfta in planerade bostadssatsningar och byggplaner i analysen. 

________________ 

Exp: 

Maria Andersson Barrdahl, översiktsplanerare  

Krister Svensson, utvecklingschef  
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§ 371 Dnr 2021-000541 047 

Ansökan om statsbidrag - Vård och 
omsorgsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela statsbidrag samt 

prestationsbaserade medel till kommunerna. Anvisningarna för detta har 

lämnats av Socialstyrelsen i slutet av maj respektive juni månad. 

Ansökningstiden för att ta del av medlen varierar mellan 1 september och 15 

november i år och i en del fall måste medlen användas innan 31 december 

2021. 

1. Öka specialistundersköterske-kompetensen  

Syftet med statsbidraget är att under 2021 och 2022 göra det möjligt för 

fler undersköterskor att utbilda sig till specialistundersköterskor. 

Studierna ska bedrivas på deltid vid sidan om arbetet som usk, med 70% 

bibehållen lön. Kommunen står för 50% av lönen och stadsbidraget för 

20% av lönen. Dessa pengar få inte användas till personer som omfattas 

av äldreomsorgslyftet. Medlen får användas från den 27 maj 2021 tom 31 

december 2022. Inget återkrav på medlen finns. Medlen måste rekvireras 

senast den 15 nov 2021. 

 

2. Återhämtningsbonus  

Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. 

Medel kan rekvireras för att pröva nya eller vidareutveckla befintliga 

arbetsmetoder, arbetssätt eller arbetstidsmodeller för att långsiktigt 

stärka arbetsmiljön. Bidrag lämnas endast för projekt som påbörjats 

efter att ansökan kommit till socialstyrelsen. Socialstyrelsen 

prioriterar mellan olika projekt och meddelar vilka projekt om 

bedöms uppfylla syftet med bidraget och en geografisk spridning 

över landet. Ansökan ska vara socialstyrelsen tillhanda senast 1 

september, vilket är för kort tid för förvaltningen, då beslutet om vi 

ska söka statsbidraget måste tas av kommunstyrelsens AU.     

3. Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden  

Syftet med statsbidraget är att kommunerna ska utöka andelen 

sjuksköterskor på vård- och omsorgsboende. Medlen får användas 

under 2022 och 2023. a) Redovisa en förbättring från föregående år 
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genom att det finns fler sjuksköterskor på plats på VoBo jämfört med 

tidigare år, eller att det redan är en god sjuksköterskebemanning. 

a) Redovisa en förbättring från föregående år genom att det finns 

fler sjuksköterskor på plats på VoBo jämfört med tidigare år, eller 

att det redan är en god sjuksköterskebemanning.  

b) Att andelen undersköterskor som vidareutbildar sig inom VoBo 

ökar 

c) c) Anställer fler specialistundersköterskor eller MAL – 

medicinskt ansvarig läkare.  

 

Medlen fördelas utifrån en fördelningsnyckel, ansökning skall ske 

senast december 2021.    

Bedömning 

Statsbidrag 1  

Förvaltningen är tveksam till om ansökan skall ske. Bedömningar är att 

statsbidraget dels kräver resurser för att administreras och genomföras och 

dels kräver att kommunen finansierar stora delar av satsningen med egna 

medel, vilket kan vara svårt då förvaltningen står inför kostnadsanpassningar 

inför 2022. 

Statsbidrag 2 Förvaltningen hinner inte söka det här statsbidraget, då 

ansökan ska vara socialstyrelsen tillhanda senast 1 september. Det är för kort 

ställtid, då beslutet om vi ska söka statsbidraget måste tas av 

kommunstyrelsens AU. 

Statsbidrag 3 Förvaltningen anser att det här statsbidraget bör sökas.  

Statsbidrag 4 Förvaltningen anser att det här statsbidraget bör sökas. I och 

med att flertalet timanställda kommer bli tillsvidareanställda under hösten, i 

samband med att lagen ändras, kommer antalet timanställda i förvaltningen 

att minska och vi borde då kvalificera oss för statsbidraget.       

Förslag till beslut 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att kommunen skall ansöka om följande 

statsbidrag:  

 Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden  

 Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och 

omsorg om äldre.      
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-09-07 

Förvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att kommunen skall ansöka om följande 

statsbidrag:  

 Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden  

 Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och 

omsorg om äldre 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att kommunen 

skall ansöka om följande statsbidrag:  

 Utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden  

 Minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och 

omsorg om äldre 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 372 Dnr 2019-000630 192 

Besvarande av motion från Amani El-Ali Mazloum (S) 
om att schemalägga friskvårdstimmen  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har beslutat remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. Motionen handlar om att friskvårdstimmen ska 

schemaläggas för att på så sätt möjliggöra att alla medarbetare ska kunna ta 

ut den. Grunden till förslaget är att medarbetarna ska ha det bra, orka och 

hålla längre samt att vi som arbetsgivare ska vårda och ta hand om dem.       

Bedömning 

I Ronneby kommun har alla anställda (månadsavlönade) sedan 2002 haft 

möjlighet att ta ut en friskvårdstimme per vecka, under förutsättning att 

arbetet medger det. I friskvårdspolicyn framgår även att arbetstagare som 

inte alls kan använda friskvårdstimmen, kan istället, efter överenskommelse 

med arbetsledningen, erhålla subventionering, max 500 kr/år, för 

motionsaktivitet utövad på fritid. För arbetsgivaren är det svårt att 

schemalägga friskvårdstimmen eftersom det innebär mindre schemalagd tid i 

verksamheten. Med det som grund bör det vara upp till varje chef att 

bemanna utifrån verksamheten behov och på bästa sätt möjliggöra att 

friskvårdstimme kan tas ut. Frågan om friskvårdstimme har varit uppe i 

flertal olika sammanhang och personalenheten har fått i uppdrag att både 

utreda om friskvårdstimmen ska tas bort för att istället införa en 

friskvårdspeng, om andra friskvårdsalternativ är möjliga att erbjuda samt om 

metoden friskvårdspeng är i relation till andra metoder för ökad frisknärvaro. 

I denna utredning är inte schemalagd friskvårdstimme det alternativ som 

förordas för att främja ett hållbart arbetsliv.       

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen arbetsutskott som föreslår 

kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att besluta att:  

 motionen avslås.       

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

motionen.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 373 Dnr 2019-000600 109 

Besvarande av medborgarförslag - Skoldisco i 
kommunal regi 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att det anordnas skoldisco 

i kommunal regi för att hemmafester utan vuxen närvaro ska minimeras. 

Detta för ungdomar som är 15 år och äldre.  

 

Medborgarförslaget har skickats på remiss till teknik- fritid- och 

kulturnämnden och utbildningsnämnden för yttrande. 

 

Utbildningsnämnden ställer sig positiva till det inkomna medborgarförslaget 

dock innefattar utbildningsnämndens uppdrag inte att anordna skoldisco. 

Vidare finns inga ekonomiska eller personella resurser för denna typ av 

evenemang.  

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden redogör i sitt yttrade för hur kommunen 

tidigare arrangerat disco i samband med skolavslutningen, senats 2017. 

Dessa har under senare år ersatts av skolavslutningskonserter. 

Fritidsgårdsenheten som bedriver verksamhet för ungdomar på högstadiet 

jobbar aktivt med ungdomarnas delaktighet och verksamheterna är lyhörda 

för vad ungdomarna vill göra på sin fritid. Inga önskemål om ett sådant 

arrangemang har framkommit. Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget avseende 

skoldisco i kommunal regi. 

 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2021-03-08 § 107 att återremittera 

ärendet med motiveringen att kommunstyrelsen önskar ett besvarande av 

medborgarförslaget utan att nya uppdrag tillförs. 

Bedömning 

Då förslagsställaren inte lyfter ungdomars egna åsikter är det svår att 

bedöma deras behov och önskemål i frågan. Enligt barnkonventionen har 

barn rätt till inflytande och att få uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. I 

den senaste Lupp- enkäten (2020) som undersöker ungdomars levnadsvillkor 

framkommer det att ungdomar i gymnasieåldern (årskurs 2) önskar 
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mötesplatser av olika slag. Det som främst efterfrågas är någonstans där de 

kan umgås med sina vänner. Evenemang, konserter och roliga aktiviteter 

som man kan göra med vänner och familj tas också upp. För att få en 

tillförlitlig och aktuell lägesbild bör målgruppen tillfrågas. Om ett behov av 

evenemang som disco finns innebär det dock inte per automatik att det bör 

anordnas eller drivas av kommunen. Däremot kan kommunen vara ett stöd 

för ungdomars engagemang. 

 

I remissinstanserna yttranden framkommer det att kommunen idag inte 

bedriver någon verksamhet för ungdomars fritid i gymnasieåldern samt att 

det inte finns några ekonomiska eller personella resurser för denna typ av 

evenemang. Medborgarförslaget bedöms därav avslås.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då det i nuläget inte finns 

någon organisation eller några resurser för att genomföra denna typ av 

evenemang för målgruppen. 

Deltar i debatten 

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

(S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget. 

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till medborgarförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

71(83) 
2021-09-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 374 Dnr 2020-000310 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - 
Swimrunarena vid Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har 200629 inkommit från Fredrik Hedlund. 

Förslagsställaren ställer som förslag att skapa en arena för swimrun belägen i 

och runt Skärsjön. Enligt förslagsställaren så är det svårt att genomföra 

träningar och tävlingar i havet då mängden båtar framkallar fara för 

utövarna. Genom att förlägga arenan i och runt Skärsjön höjs säkerheten för 

utövarna och kommunen kan kanske även locka utövare från andra delar av 

länet eller landet. 

Enligt förslaget så behöver det befintliga spåret förlängas till en uppskattad 

längd av 5,5 kilometer, spåret behöver inte markberedas då sporten 

eftersträvar naturliga löpvägar. Spåret behöver markeras upp, enligt 

framställaren, på ett diskret sätt. Markeringarna kan enligt förslagsställaren 

bestå av mindre målade träskyltar vilket också matchar sportens koncept om 

en strävan efter att utöva sin idrott orörd natur.  

Swimrun består av två moment, löpning och simning, därför behövs det för 

vattenmomentet fyra markeringar för uppgångar ur vattnet, fyra markeringar 

som visar nedgång i vattnet. Dessa behöver markeras upp runt sjön. Dessa 

markeringar består av skyltar vända in mot sjön/in mot spåret, skyltarna har 

en storlek av som störst 400 x 800 millimeter.  

Skärsjön är en av Ronneby kommuns två fiskesjöar där det sker kontinuerlig 

inplantering av fisk och där Ronneby kommun säljer fiskekort.      

Bedömning 

Utövarna använder Skärsjön med intilliggande spår redan nu i sin träning 

och i viss tävlingsverksamhet. De uppger att samarbetet med sportfiskarna 

på plats fungerar bra och att de inte har fått några negativa synpunkter 

gällande simningen i sjön.  

Teknik, - fritid och kulturförvaltningen har inte mottagit några synpunkter 

eller klagomål gällande föreningens nyttjande av spår eller nyttjandet av 

vattnet. 

Den föreslagna förlängningen av spåret inskränker inte heller på någon 

annan markägare än Ronneby kommun. Medborgarförslaget är ett bra 

förslag då swimrun är en växande sport som tilltalar många människor i 

olika åldrar, dock så finns det ingen registrerad förening bakom förslaget. 
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Detta faktum är en försvårande omständighet då ingen officiell 

huvudman/styrelse finns, svårigheter att avtala en möjlig tillsyn/drift av 

arenan samt att utövarna inte har möjlighet att söka de kommunala stöd som 

registrerade föreningar har möjlighet till, vilket innebär att en underhållsplan 

som är arbetsmässigt och ekonomisk hållbar blir ytterst komplicerad att 

upprätta.  

 

Kostnaderna för skyltar gällande uppgångar/nedgångar och spår 

kostnadsuppskattas enligt följande: 

 

4 stycken skyltar för markering av uppgångar ur vattnet, priset är beroende 

på storlek, text och färg. c:a 700 – 1000 kr styck. 

4 stycken skyltar för nedgångar i vattnet, priset är c:a 200 – 400 kronor 

styck. 

50 – 60 stycken skyltar som markerar spårets sträckning, priset är c:a 150 – 

200 kronor styck. 

Till ovanstående kostnad ska arbetstimmar från kommunal personal om 2-3 

arbetsdagar läggas till samt en uppskattad årlig driftskostnad från år två om 

c:a 4000 – 5000 kronor per år.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

samt uppdra Teknik, -fritid och kulturförvaltningen att inleda diskussioner 

med utövarna om fördelarna med att bilda en förening.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2021-05-18 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt uppdra Teknik, -fritid 

och kulturförvaltningen att inleda diskussioner med utövarna om fördelarna 

med att bilda en förening.   

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå medborgarförslaget.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 375 Dnr 2020-000443 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Skydda 
värdefull åkermark i kommunen 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att skydda värdefull åkermark i 

kommunen. Medborgarförslaget uttrycker en oro för hur Ronneby kommun 

ser till jordbruksmarken i den fysiska planeringen. Förslaget tar upp hur 

åkermark har exploaterats för bland annat handelsområdet Viggen, men även 

hur jordbruksmark diskuteras att tas i anspråk för framtida solcellspark i 

Härstorpsområdet. Enligt medborgarförslaget är en fortsatt exploatering av 

jordbruksmarken inte den rätta vägen att gå för kommunen. 

Medborgarförslaget kommer med förslag att Ronneby kommun likt 

Jönköpings kommun tar beslut om ett program som skyddar värdefull 

åkermark mot exploatering och bebyggelse samt att detta program väger 

tungt i framtida samhällsplanering.      

Bedömning 

Förslaget lyften en nationellt viktig och angelägen fråga gällande hantering 

av jordbruksmarken i den fysiska planeringen. I arbetet med den strategiska 

planeringen hanteras jordbruksmarken i kommunens översiktsplan Ronneby 

2035, antagen av Kommunfullmäktige 2018. Där anges att översiktsplanen 

utgår från att i största möjliga mån spara jordbruksmark från exploatering 

och att över tid se till att den värdefulla åkermarken bevaras. En del i 

uppföljningsarbetet med översiktsplanen är även att se hur stor andel 

jordbruksmark som tagits i anspråk för nya lagakraftvunna detaljplaner.  

I den strategiska planeringen och vidare planläggning där jordbruksmark tas 

i anspråk för exploatering, har en avvägning skett mellan olika 

samhällsintressen innan beslut fattas. Handelsområdet Viggen utmed E22 

och riksväg 27 är ett sådant exempel där exploatering i huvudsak skett på 

jordbruksmark.  

 

Etableringen av handelsområde Viggen har föregåtts av en avvägning mellan 

jordbruksmarkens värde och tillgången till befintlig infrastruktur. I detta 

sammanhang har infrastrukturens läge varit styrande och vissa 

kompensatoriska åtgärder har också skett. Även utsträckningen av 

handelsområdet har avvägts enligt översiktsplanen för att den samlade 

helhetsverkan mellan exploatering och jordbruksmark ska vara rimlig. 
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I frågan om solcellspark i Härstorpsområdet är inga beslut tagna utan dialog 

pågår med berörda intressenter. En solcellspark som anläggs på åkermarks 

ses dock inte förstöra jordbruksmarken i sådan grad att den inte går att 

återbruka för framtida generationer. En sådan anläggning planeras alltså inte 

för att i sin tekniska konstruktion vara permanent, utan snarare både flyttbar 

och reversibel.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att tacka för medborgarförslaget och besvara det med 

att medborgarförslaget lyfter en viktig och relevant fråga gällande att skydda 

jordbruksmarken.  

 

Att Ronneby kommun inte ämnar ta beslut om ett enskilt program som syftar 

till att beskydda värdefull åkermark mot exploatering och bebyggelse, men 

tar medborgarförslaget med i beaktan i vidare strategisk planering och 

uppföljning av jordbruksmarken i den fysiska planeringen. Med ovanstående 

anses medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Kenneth Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att medborgarförslaget är besvarat med 

att Ronneby kommun inte ämnar ta beslut om ett enskilt program som syftar 

till att beskydda värdefull åkermark mot exploatering och bebyggelse, men 

tar medborgarförslaget med i beaktan i vidare strategisk planering och 

uppföljning av jordbruksmarken i den fysiska planeringen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat med att Ronneby 

kommun inte ämnar ta beslut om ett enskilt program som syftar till att 

beskydda värdefull åkermark mot exploatering och bebyggelse, men tar 

medborgarförslaget med i beaktan i vidare strategisk planering och 

uppföljning av jordbruksmarken i den fysiska planeringen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(83) 
2021-09-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 376 Dnr 2021-000276 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - 
Kontaktperson vid brand 

 

Sammanfattning  

Carina Andersson har lämnat ett medborgarförslag rörande kontaktperson 

vid brand. I korthet innebär förslaget att kommunen skall på eget initiativ 

kontakta den person/familj som blivit drabbad av en totalbrand samt 

säkerställa att dessa har någonstans att bo. 

Bedömning 

I Sverige finns ett långtgående egenansvar för att skydda sig själv mot 

oönskade händelser. Samhällets stöd faller först in när övriga alternativ inte 

är tillfyllest. Ett sådant exempel är att vad gäller brandskydd i hemmet skall 

den enskilde själv förbereda medan räddningstjänsten först kommer när 

skyddet inte var tillräckligt. På samma sätt fungerar skyddet för det egna 

boendet. Den enskilde skall först finna en egen lösning, lämpligen sker detta 

genom en försäkring. Det blir då försäkringsbolagets ansvar enligt tecknat 

avtal att tillse boende för den enskilde. Även stöd för påfrestning i övrigt kan 

ingå i ett sådant avtal. 
 

Kommunen skall inte, och kan inte heller, träda in och överta ett ansvar som 

åvilar den enskilde. Först när den enskilde uttömt sina möjligheter kan 

kommunen stötta genom de insatser som kan bli aktuella enligt tillämplig 

lagstiftning. 

 

Förslaget bör därför avvisas. 

 

Samråd har skett med Socialchefen i ärendet. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avvisa medborgarförslaget rörande 

kontaktperson vid brand      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå medborgarförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen  

________________ 

Exp: 
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§ 377 Dnr 2021-000365 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - förslag på 
placering av förskola 

 

Sammanfattning  

Enheten för strategisk samhällsutveckling har mottagit ett medborgarförslag 

gällande placering av en ny förskola 

Bedömning 

Enheten för strategisk samhällsutveckling (ESS) har mottagit ett 

medborgarförslag med anledning av planläggningen av en ny förskola väster 

om Persborgsgölen på fastigheten risatorp 3:63. Förslaget till ny detaljplan 

sändes ut på samråd till berörda sakägare under slutet av juni till slutet av juli 

och förslaget har mötts av mycket synpunkter från boende i närområdet. Mot 

bakgrund av detta har ESS mottagit ett medborgarförslag om en annan 

placering av förskolan söder om Risatorp på fastigheten Risatorp 1:10 som 

idag är betesmark mellan östra Varevägen och Risatorpsvägen. 

 

Ronneby kommun har vid flera tillfällen utrett om platsen söder om Risatorp 

skulle vara lämplig för bebyggelse. Redan 1990 gjordes geotekniska 

utredningar på platsen som också berörs av en känd kommunal deponi, bland 

annat för rivningsavfall. Området berörs också av hotade arter gällande en 

särskild ansvarsart där Ronneby kommun har särskilt ansvar att bevaka både 

artens förekomst men också alla dess befintliga eller potentiella livsmiljöer. 

Detta utreddes också inom ramen för det planprogram för bostäder och 

förskola som antogs för området 2018. Placeringen är också beroende av en 

ny trafiklösning för anslutningen till Risatorpsvägen där flera alternativa 

anslutningar redan utreds inom ramen för detaljplaneläggningen av Bustorps 

gård på fastigheten Bustorp 1:38. Mot denna bakgrund har Ronneby 

kommun ett redan pågående planuppdrag för ytterligare en ny förskola längs 

Östra Varevägen där hänsyn till topografi och trafiknät vägs in i analysen, 

dock är även denna plats beroende av trafiklösningen vid Bustorps gård. 

 

Det får ses som mycket positivt att kommunens invånare engagerar sig i 

utvecklingen av vår byggda miljö och hur vi vill planera våra kommande 

skolmiljöer även om just denna plats vid flera tidigare tillfällen undersökts 

och konstaterats vara olämplig för byggnation under rådande juridiska, 

tekniska och naturförutsättningar. 
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Förslag till beslut 

Att konstatera platsen som tidigare utredd och olämplig för ny bebyggelse 

och därmed inte gå vidare med planuppdrag på samma plats.  

 

Att hänvisa medborgaren till redan pågående uppdrag om planläggning av 

förskola på Risatorp 1:10 vid Östra Varevägen längre söder om Risatorp. 

 

Att föreslå Kommunstyrelsen om att låta Kommunfullmäktige ta ställning 

till det inkomna medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

och hänvisa till att platsen som tidigare utredd och olämplig för ny 

bebyggelse och därmed inte gå vidare med planuppdrag på samma plats.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget och hänvisa till att platsen 

som tidigare utredd och olämplig för ny bebyggelse och därmed inte gå 

vidare med planuppdrag på samma plats. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 378 Dnr 2021-000004 101 

Delegationsbeslut 2021 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Yttrande till havs- och vattenmyndigheten.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delegationsbesluten till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 379 Dnr 2021-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Beslut 

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 380 Dnr 2021-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

 Blekinge Tingsrätt, Butikkonsult sydsverige AB har försatts i 

konkurs 

 

 Brodde Almer, Om ny damm i Snittingefallet, Bräkneån 

 

 Jörgen Justad, Skrivelse från medlemmarna i Norra Påtorps 

Bevattningsförening 

 

 Lisbeth Swensson, Skrivelse angående Göholm 

 

 SKR, Information om internationell studie till förtroendevalda 

inom kommun och region      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.  

________________ 

 

 


