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§ 381 Dnr 2021-000001 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende 13 på dagordningen ” Lägesinformation, flytt av plandelen 

från MoBN till enheten för strategisk samhällsutveckling” dras ur. 

- Ärende 19 på dagordningen ” Tertialuppföljning av 

kommunledningsförvaltningens arbete med de strategiska 

målområdena till kommunstyrelsen” dras ur. 

- Ärende 20 på dagordningen ” Tertialuppföljning av de strategiska 

målområdena till kommunfullmäktige- kommunkoncernövergripande 

nivå” dras ur. 

- Ärende 28 på dagordningen ”Fråga om köp av fastighet- Karossen 4” 

dras ur.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser 

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

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 382 Dnr 2021-000550 303 

Anhållan om att införliva nybildade fastigheter i 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten  

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva nybildade fastigheter 

nedan i verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Fastigheterna bildar 

ett större sammanhang. Därmed omfattas de av 6§ lag 2006:412 allmänna 

vattentjänster och bör införlivas i verksamhetsområde för vatten och 

spillvatten. De befintliga verksamhetsområdena är skrafferade röda i kartan 

nedan och de nybildade fastigheterna är markerade med blått. 
 

Yxnarum 19:129 Yxnarum 19:156 

Yxnarum 19:130 Yxnarum 19:157 

Yxnarum 19:131 Yxnarum 19:158 

Yxnarum 19:132 Yxnarum 19:159 

Yxnarum 19:133 Yxnarum 19:160 

Yxnarum 19:134 Yxnarum 19:161 

Yxnarum 19:135 Yxnarum 19:162 

Yxnarum 19:136 Yxnarum 19:163 

Yxnarum 19:137 Yxnarum 19:164 

Yxnarum 19:138 Yxnarum 19:165 

Yxnarum 19:139 Yxnarum 19:166 

Yxnarum 19:140 Yxnarum 19:167 

Yxnarum 19:141 Yxnarum 19:168 

Yxnarum 19:142 Yxnarum 19:169 

Yxnarum 19:143 Yxnarum 19:170 

Yxnarum 19:144 Yxnarum 19:171 

Yxnarum 19:145 Yxnarum 19:172 

Yxnarum 19:146 Yxnarum 19:173 

Yxnarum 19:147 Yxnarum 19:174 

Yxnarum 19:148 Yxnarum 19:175 

Yxnarum 19:149 Yxnarum 19:176 

Yxnarum 19:150 Yxnarum 19:177 

Yxnarum 19:151 Yxnarum 19:178 

Yxnarum 19:152 Yxnarum 19:179 

Yxnarum 19:153 Yxnarum 19:180 

Yxnarum 19:154 Yxnarum 19:181 
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Yxnarum 19:155  

     

  

 
 

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 nedan fastigheter i verksamhetsområde för 

vatten och spillvatten: 

Yxnarum 19:129 Yxnarum 19:156 

Yxnarum 19:130 Yxnarum 19:157 

Yxnarum 19:131 Yxnarum 19:158 

Yxnarum 19:132 Yxnarum 19:159 

Yxnarum 19:133 Yxnarum 19:160 

Yxnarum 19:134 Yxnarum 19:161 

Yxnarum 19:135 Yxnarum 19:162 

Yxnarum 19:136 Yxnarum 19:163 

Yxnarum 19:137 Yxnarum 19:164 

Yxnarum 19:138 Yxnarum 19:165 

Yxnarum 19:139 Yxnarum 19:166 

Yxnarum 19:140 Yxnarum 19:167 

Yxnarum 19:141 Yxnarum 19:168 

Yxnarum 19:142 Yxnarum 19:169 

Yxnarum 19:143 Yxnarum 19:170 

Yxnarum 19:144 Yxnarum 19:171 

Yxnarum 19:145 Yxnarum 19:172 

Yxnarum 19:146 Yxnarum 19:173 

Yxnarum 19:147 Yxnarum 19:174 

Yxnarum 19:148 Yxnarum 19:175 

Yxnarum 19:149 Yxnarum 19:176 

Yxnarum 19:150 Yxnarum 19:177 

Yxnarum 19:151 Yxnarum 19:178 

Yxnarum 19:152 Yxnarum 19:179 

Yxnarum 19:153 Yxnarum 19:180 

Yxnarum 19:154 Yxnarum 19:181 

Yxnarum 19:155  

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 383 Dnr 2021-000532 055 

Framtidens larm i ordinärt boende 

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till upphandlingsdokument avseende trygghetsskapande 

teknik för ordinärt boende i Blekinge.       

Förslag till beslut 

Föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer 

upphandlingsdokumentet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (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 fastställer upphandlingsdokumentet 

avseende trygghetsskapande teknik för ordinärt boende i Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare  

Pernilla Haraldsson, IKT-strateg  
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§ 384 Dnr 2021-000468 040 

Information om kommunens krediter 2021-08-31 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda  

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2020-08-31 till 359 (216) mkr.  

Värden inom parantes avser per 2020-12-31. 90 (78) % av kommunens 

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

10 (22) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år.  

 

Riksbankens styrränta ligger på 0,00 % (0,00 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

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

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

fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 

välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Nicolas Westrup (SD). 
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Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tills vidare, 

vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att rapportera 

beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 385 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.  

 

De utdelningar som sker från bolagskoncernen till Ronneby kommun 

beslutas i samband med kommunens budget samt på bolagsstämma i 

respektive bolag. Utdelning från dotterbolag till moderbolag har ingen 

skattemässig påverkan. 

 

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 och aktieägartillskott tydliggjorts. Detta för att möjliggöra en 

lägre beskattning av den kommunala bolagskoncernen men med möjlighet 

att bibehålla de enskilda bolagens egna kapital. 

 

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. Koncernbidrag kan jämställas med utdelning inom 

bolagskoncernen. 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. Givaren av 

koncernbidrag får dra av kostnaden medan mottagaren beskattas för bidraget.  

 

För att vid behov återställa ett koncernbolags egna kapital kan man använda 

sig av aktieägartillskott. Aktieägartillskott skiljer sig från koncernbidrag 
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genom att de är skattefria för parterna. Transaktionen kräver ingen 

motprestation.  

 

Koncernbidrag och aktieägartillskott kan ske samtidigt i olika riktningar 

mellan samma eller andra bolag inom koncernen. Genom att använda sig av 

aktieägartillskott kan man bibehålla det egna kapitalet i det bolag som 

lämnar koncernbidrag. Utdelning kan också vara ett verktyg för att optimera 

skatt eller kapital i koncernen. 

Bedömning 

Utdelningar inom bolagskoncernen beslutas i samband med kommunens 

budget samt på bolagsstämma i respektive bolag och föreslås därför inte ingå 

i processen för att hantera skatt och eget kapital.  

 

Eftersom skatteberäkningarna behöver göras i samband med bokslut eller 

preliminärt sent under året behöver beslutsprocessen för beslut om 

eventuella koncernbidrag och aktieägartillskott vara relativt kort. Detta för 

att eventuella koncernbidrag och aktieägartillskott ska hinna beaktas i 

respektive bolags årsbokslut och i koncernbokslutet.  

 

Beslutsrätten skulle t ex kunna läggas på moderbolagets styrelse att under 

januari besluta om planerade, preliminära koncernbidrag och 

aktieägartillskott med mandat till verkställande direktören (VD) i 

moderbolaget i förening med dess styrelseordförande att justera 

koncernbidrag och aktieägartillskott 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 och aktieägartillskott behöver vara klara i februari 

varje år för att de ska hinna hanteras i respektive bolags årsbokslut. 

 

Ett förslag på hur ett beslut om koncernbidrag och aktieägartillskott skulle 

kunna ser 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 och aktieägartillskott mellan bolagen 

ingående i den kommunala bolagskoncernen. 
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 Att styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn får delegera till VD och 

styrelseordförande i bolaget att slutligt besluta om koncernbidragens 

och aktieägartillskottens flöden och storlek. 

 Att styrelserna i de kommunala aktiebolagen uppmanas att acceptera 

de flöden av koncernbidrag och aktieägartillskott 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), Kenneth Michaelsson 

(C), Peter Bowin (V) och 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 föreslå 

kommunfullmäktige att: 

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

om koncernbidrag och aktieägartillskott 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 

och aktieägartillskottens flöden och storlek. 

3. Styrelserna i de kommunala aktiebolagen uppmanas att acceptera de 

flöden av koncernbidrag och aktieägartillskott som följer av det 

beslut som fattas av moderbolaget med slutlig justering av 

moderbolagets VD och styrelseordförande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 386 Dnr 2021-000540 003 

Policy Kamerabevakning 

 

Sammanfattning  

Under en längre tid har kamerabevakning diskuterats som en preventiv åtgärd mot 

brottslig verksamhet. Kommunstyrelsen fick under hösten 2020 information om de 

lagrum och möjligheter som gäller för kamerabevakning. I samband med denna 

information beslutades att riktlinjer skulle tas fram. (Dnr 2020-000527 100, §404).      

Bedömning 

Det uppdrag som givits har sammanställts i en policy med tillhörande riktlinjer. Då 

uppdraget formulerats och tagits av politiken är en policy ett av de dokument som 

bör styra de till karaktären mer beskrivande riktlinjerna, vilka ligger hos 

kommundirektören att besluta om.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige att anta föreslagen policy för kamerabevakning.      

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C) 

och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 387 Dnr 2021-000544 003 

Förslag till uppdatering av delegationsordning för 
kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

I delegationsordning för Kommunstyrelsen är det beslutat att vid avveckling 

av personal är det antingen arbetsutskottet, personalchefen eller 

förvaltningschef (efter samråd med personalchef) som har delegat.  

Nr  Ärendegrupp  Delegat  Kommentar 

2.18 Uppsägning av  

a)   förvaltningschef Arbetsutskottet  

b)   annan personal på grund av 

i) arbetsbrist  Förvaltningschef  Samråd ska ske med HR-chef 

ii) personliga skäl Personalchef  

2.19 Avskedande av   

a)  förvaltningschef Arbetsutskottet  

b)  annan personal Personalchef  

2.20 Besluta om utbetalning av vederlag 

eller liknande lösning för anställd i 

samband med avslut på anställning 

  

a)  motsvarande högst tio (10) 

månadslöner. 

Personalchef Samråd ska ske med berörd 

förvaltningschef 

b)   över tio (10) månadslöner eller på 

annat sätt samt när uppgörelsen är 

av särskild betydelse 

Arbetsutskottet  

      

Bedömning 

Förvaltningschefen är förvaltningens yttersta tjänsteperson. Med dagens 

delegationsordning skapas ett extra led som riskerar att skapa otydlighet. 

Förslaget att delegationsordningen ändras så att förvaltningschef (efter 

samråd med HR-chef) har delegation enligt följande:  

Nr  Ärendegrupp  Delegat  Kommentar 

2.18 Uppsägning av  

a)   förvaltningschef Personalutskott  
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b)   annan personal på grund av 

       i) arbetsbrist  Förvaltningschef  Samråd ska ske med 

HR-chef 

       ii) personliga skäl Förvaltningschef Samråd ska ske med 

HR-chef 

2.19 Avskedande av   

a)  förvaltningschef Personalutskott  

b)  annan personal Förvaltningschef Samråd ska ske med 

HR-chef 

2.20 Besluta om utbetalning av 

vederlag eller liknande 

lösning för anställd i 

samband med avslut på 

anställning 

  

a)  motsvarande högst tio 

(10) månadslöner. 

HR-chef Samråd ska ske med 

förvaltningschef 

b)   över tio (10) 

månadslöner eller på annat 

sätt samt när uppgörelsen är 

av särskild betydelse 

Personalutskott  

 

Därutöver finns befattningen personalchef inte längre utan titulatur är HR-

chef. Med det som grund är förslaget att begreppet Personalchef 

genomgående byts ut till HR-chef.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att:  

 Delegationsordningen uppdateras enligt förslag ovan.  

 I delegationsordningen byts titulaturen personalchef ut mot HR-chef.       

Deltar i debatten 

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

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

1. Delegationsordningen uppdateras enligt förslag ovan.  

2. I delegationsordningen byts titulaturen personalchef ut mot HR-chef 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(69) 
2021-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 388 Dnr 2019-000686 530 

Arbete med utvecklingsplan för kollektivtrafikstråk i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-24 som en del i Budget 2017 och Plan 

2018-2019, § 377, bl. a. om uppdraget ”Arbete med en utvecklingsplan för 

kollektivtrafikstråk i Ronneby kommun uppstartat” . 

Ärendet ”Redovisning av uppdrag om utvecklingsplan för kollektivtrafik i 

Ronneby kommun (budget 2017)” behandlades vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2020-05-25 § 236, dnr 2020-000290001. Vid kommunstyrelsens 

arbetsutskott sammanträde beslutades att återremittera ärendet med följande 

motivering:  

”Uppdraget avser att presentera ett förslag på hur Ronneby kommuns 

kollektivtrafiknät borde utvecklas i framtiden för att möjliggöra ett ökat 

kollektivt resande inom kommunens gränser med möjligheter till vidare 

anslutningar för vidare transport utanför kommunens gränser. Det bör finnas 

fler möjligheter att kollektivt resa mellan kommunens olika tätorter samt 

centralorten. Genom mer möjligheter till kollektivt resande ska våra olika 

kommunala anläggningar, handelscentra och andra träffpunkter bli mer 

lättillgängliga för fler av kommunens invånare” 

Kompletterande beredning har gjorts i ärendet. Med utgångspunkt i det tidigare 

beredda underlaget Redovisning av kommunfullmäktigeuppdrag - Arbete med en 

utvecklingsplan för kollektivtrafikstråk i Ronneby kommun, 2020-05-18, delvis reviderad 

2021-09-14, bilaga 1, och de angivna återremissmotiven presenteras förslag till 

Utvecklingsplan för kollektivtrafik i Ronneby kommun, daterad 2021-09-

14, enligt bifogat ärendeunderlag.  

Syftet är att utvecklingsplanen ska beskriva inriktning och åtgärder som 

kommunen bedömer behöver ske för att komplettera befintligt 

kollektivtrafiknät och framgent främja kollektivtrafik.  

Målet är att kunna förbättra tillgången till kollektivtrafik och därigenom öka 

förutsättningarna för ökat kollektivt resande.  

Bedömningen är att Ronneby, utifrån befolkningsunderlag och geografi, har 

förhållandevis god tillgänglighet till kollektivtrafik. Vidare uppnås genom 
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Blekingetrafikens format Öppen närtrafik viss tillgång till kollektivtrafik för alla 

kommuninvånare oavsett bostadsort.  

Dock är bedömningen att för att ur kollektivtrafikhänseende bättre kunna 

”binda ihop olika orter i länet” i olika väderstreck och med kollektivtrafikutbud 

utanför länet samt att kunna förbättra tillgängligheten till kollektivtrafik gällande 

vissa orter och besöksmål föreslås en del åtgärder att överväga för att 

komplettera nuvarande utbud av kollektivtrafik.  

Vidare behöver en del organisatoriska och strukturella åtgärder vidtas för att 

förbättra förutsättningarna att planera för kollektivtrafik och beakta 

kollektivtrafikfrämjande åtgärder under olika kommunala beredningsprocesser 

och vid beslut.   

  Utvecklingsplanen omfattar därför två avsnitt: 

 Konkreta kollektivtrafikbedömningar 

 Strukturella och organisatoriska åtgärder för arbete med kollektivtrafik 

Kommunfullmäktige föreslås besluta om utvecklingsplanen och att 
kommundirektören ska få i uppdrag att verkställa uppdraget om 
utvecklingsplan. Vidare föreslås uppföljning av uppdraget i december 2022.       

Bedömning 

Bedömning i ärendet redovisas i underlag ”Förslag till Utvecklingsplan för 

kollektivtrafik i Ronneby kommun”, daterat 2021-09-14.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige  

 

att anta förslag till utvecklingsplan för kollektivtrafik i Ronneby kommun, 

  

att ge kommundirektören i uppdrag att verkställa uppdraget om 

utvecklingsplan för kollektivtrafik i Ronneby kommun,  

 

att uppföljning av uppdraget om utvecklingsplan ska ske i december 2022 

och  

 

att härmed anse uppdraget om arbete med en utvecklingsplan för 

kollektivtrafikstråk i Ronneby kommun för uppfyllt.  
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Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C), Tommy 

Andersson (S) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att 

utvecklingsplanen kompletteras med en del som rör landsbygdstrafiken 

specifikt och de landsbyggdsprojekt som pågår.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Anta förslag till utvecklingsplan för kollektivtrafik i Ronneby 

kommun, med tillägget att utvecklingsplanen kompletteras med en 

del som rör landsbygdstrafiken specifikt och de landsbyggdsprojekt 

som pågår, 

2. Ge kommundirektören i uppdrag att verkställa uppdraget om 

utvecklingsplan för kollektivtrafik i Ronneby kommun, 

3. Uppföljning av uppdraget om utvecklingsplan ska ske i december 

2022 och 

4. Härmed anse uppdraget om arbete med en utvecklingsplan för 

kollektivtrafikstråk i Ronneby kommun för uppfyllt.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 389 Dnr 2021-000555 101 

Fokusområde digitalisering, lägesrapport  

 

Sammanfattning  

Digitaliseringsstrateg Emma Hessbo ger information om digitaliseringen i 

kommunkoncernen.      

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 390 Dnr 2021-000564 049 

Ersättning KSFAB Folkparksvägen 16 

 

Sammanfattning  

Den 30 juni 2020 brann fastigheten på Folkparksvägen 16 i Ronneby. 

Utbildnings- samt socialförvaltningen hyrde lokaler i fastigheten av 

fastighetsägaren Stusab Fastigheter 2 AB. Kommunen har anmält 

ersättningskrav till försäkringsbolaget KSFAB, ref. 1081-17, KSFAB har nu 

lämnat ett ersättningsförslag. Enligt reglementet för kommunstyrelsen (4 

kap. 2 § 3 p.) ska styrelsen besluta i försäkringsärenden.  

 

KFSAB har lämnat ett ersättningsförslag på 785 532,- exkl moms efter 

avdrag för självrisk. Ersättningsförslaget redovisas i bilagt underlag. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

godkänna ersättningsförslaget från KSFAB, ref. 1081-17.. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson och Roger Gardell (L). 

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 att godkänna 

ersättningsförslaget från KSFAB, ref. 1081-17. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 391 Dnr 2021-000557 110 

Valdistrikt 2022 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från valnämnden 2021-09-03 § 2 

Valkansliet fick 2019-02-14 § 2 i uppdrag att tillsammans med GIS-

samordnare genomföra en översyn av kommunens valdistrikt inför valet 

2022. 

Ett valdistrikt är ett geografiskt område vilka Valmyndigheten 

rekommenderar ska bestå av mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.  

Ronneby kommun är indelad i 19 valdistrikt. Fyra av de 19 distrikten har 

under 1 000 röstberättigade invånare. 

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av 

kommunfullmäktige. Beslut om valdistrikt måste ha fattats senast den 1 

december året innan valåret för att gälla vid nästa val.      

Bedömning 

Ronneby kommuns valdistrikt har genomgått en översyn med fokus på 

geografisk gränsdragning, antal röstberättigade, tidigare års valdeltagande 

samt befintliga lokalers kapacitet. Med hänvisning till kommunens 

belägenhet som landsbygdskommun i relation till att minimera förändringar 

som riskerar att påverka valdeltagandet negativt föreslås inga förändringar i 

antalet valdistrikt att göras. Däremot genererar översynen ett förslag där 

vissa valdistrikts gränser justeras med syfte att ge ett jämnare flöde i 

vallokalerna på valdagen.      

Förslag till beslut 

Valkansliet föreslår valnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

att godkänna den geografiska indelningen för de 19 föreslagna valdistrikten 

för val till riksdag, kommun och region år 2022.      

Valnämndens beslut 2021-09-03 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

att godkänna den geografiska indelningen för de 19 föreslagna valdistrikten 

för val till riksdag, kommun och region år 2022 enligt bilaga. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är valnämndens. Ordförande ställer proposition på 

valnämndens förslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna den geografiska indelningen för de 19 

föreslagna valdistrikten för val till riksdag, kommun och region år 2022 

enligt bilaga. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 392 Dnr 2021-000571 141 

Taxa gällande större kommersiella evenemang i 
Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Silverbergsplan i Brunnspark en anpassad och väl lämpad yta för större 

evenemang typ konserter. Brukar vara återkommande vid något tillfälle varje 

sommar. Med hänsyn till ytans lämplighet har intresset från arrangörer ökat. 

Finns därför ett behov av en självkostnadstaxa för de direkta kostnader som 

kommunen har kopplat till dessa evenemang. Vad som här avses är större 

konserter i kommersiellt syfte.      

Bedömning 

Ett utökat intresse/nyttjande av ytan är positivt för Ronneby och vårt 

näringsliv. Då dessa evenemang är arrangerade av professionella arrangörer i 

kommersiellt syfte bör de inte belasta kommunen i form av direkta kostnader 

kopplade till upplåtelse av ytan. Vi vill därför sätta en taxa för uthyrning som 

täcker dessa kostnader. Förslag till taxa är 5.000kr per tillfälle som endast 

innefattar disposition av ytan samt en taxa om 30.000kr där vi även på plats 

tillhandahåller 700m staket, (som vi själva äger). Alla övriga kostnader 

kopplade till evenemanget står arrangören för.      

Förslag till beslut 

Taxa för uthyrning av Silverbergsplan (c:a 25.000m2) där arrangören endast 

disponerar ytan, 5.000kr per evenemang, (3 dagar). Taxa där även 700m 

staket ingår, 30.000kr per evenemang. Kostnader där utöver ansvarar 

arrangören för.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD). 

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.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(69) 
2021-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa följande taxa gällande större kommersiella 

evenemang i Ronneby Brunnspark: 

Taxa för uthyrning av Silverbergsplan (c:a 25.000m2) där arrangören endast 

disponerar ytan, 5.000kr per evenemang, (3 dagar). Taxa där även 700m 

staket ingår, 30.000kr per evenemang. Kostnader där utöver ansvarar 

arrangören för. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(69) 
2021-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 393 Dnr 2021-000316 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år, i juni och oktober. Det finns i dagsläget 17 obesvarade motioner varav 13 

har inkommit under 2021. Tre motioner är beslutade sedan förra 

redovisningen. Tre stycken är äldre än ett år. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet. 

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 notera informationen i protokollet 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 394 Dnr 2021-000304 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år, i juni och oktober. 

Totalt finns 45 stycken anmälda medborgarförslag (t.o.m. 

kommunfullmäktigesmöte i juni) som inte är besvarade. Sedan 

redovisningen i juni (med uppgifter om läget 15 maj) har 6 stycken 

medborgarförslag beslutats av kommunfullmäktige eller 

nämnd/kommunstyrelse.  

Under 2021 har det hittills inkommit och anmälts 31 medborgarförslag. Till 

dessa tillkommer 5 stycken som inkom i december men anmäldes i januari 

samt hittills 14 st som kommer att anmälas vid kommunfullmäktiges 

sammanträde i september. Åtta stycken medborgarförslag är äldre än 12 

månader.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

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 notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 395 Dnr 2021-000504 059 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Nuvarande beslut om förteckning över personer utsedda att delta i 

anbudsöppning beslutades 2020-03-03 och personal- och 

organisationsförändringar innebär att förteckningen har setts över. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att utse följande personer att delta i anbudsöppning att gälla från 2021-11-01: 

 

Tjänsteställe    Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Magnus Pettersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Nicolas Westrup 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Bengt S Å Johansson 

 

Kommundirektör   Carl-Martin Lanér 

 

Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen  Julia Brorsson 

Kommunledningsförvaltningen  Magnus Hugne 

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen  Annica Blomstrand 

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen  Anna Hinseäng 
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Kommunledningsförvaltningen  Daniel Camenell 

Kommunledningsförvaltningen  Sandra Danielsson 

Kommunledningsförvaltningen  Sara Jonasson 

Kommunledningsförvaltningen  Therese   

LindellAntonsson 

Kommunledningsförvaltningen  Unni Johannesson 

Kommunledningsförvaltningen  Therese Bohnsack 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen  Cecilia Westlund 

Kommunledningsförvaltningen  Krister Svensson 

Kommunledningsförvaltningen  Torbjörn Lind  

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson 

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 utse följande 

personer att delta i anbudsöppning att gälla från 2021-11-01: 

 

Tjänsteställe    Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Magnus Pettersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Nicolas Westrup 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Bengt S Å Johansson 

 

Kommundirektör   Carl-Martin Lanér 
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Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen  Julia Brorsson 

Kommunledningsförvaltningen  Magnus Hugne 

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen  Annica Blomstrand 

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen  Anna Hinseäng 

Kommunledningsförvaltningen  Daniel Camenell 

Kommunledningsförvaltningen  Sandra Danielsson 

Kommunledningsförvaltningen  Sara Jonasson 

Kommunledningsförvaltningen  Therese   

LindellAntonsson 

Kommunledningsförvaltningen  Unni Johannesson 

Kommunledningsförvaltningen  Therese Bohnsack 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen  Cecilia Westlund 

Kommunledningsförvaltningen  Krister Svensson 

Kommunledningsförvaltningen  Torbjörn Lind  

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 396 Dnr 2021-000501 002 

Revidering av teckningsrätt för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Med anledning av förändringar på kommundirektörsposten samt 

organisationsförändringar på kommunledningsförvaltningen föreslås att 

teckningsrätten för Ronneby kommun förändras fr. o. m. 2021-11-01. 

Förslaget innebär att Carl-Martin Lanér ersätter tidigare kommundirektör 

och Marie Johansson ersätts av Christel Josefsson. Mark- och 

exploateringschef Anna Hinseäng har genom kommunstyrelsens 

delegationsordning fått rättigheter som gör att hon ersätter kanslichef Anna-

Karin Sonesson i § 2 och att § 5 förtydligas. Förtydligandet innebär att 

teckningsrätten delas upp i två delar beroende på om det är ärenden enligt 

taxeringslagen eller ärenden enligt fastighetstaxeringslagen. Mark- och 

exploateringschefen läggs till i delen som rör fastighetstaxeringsärenden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att reviderad teckningsrätt för Ronneby kommun 

enligt framtaget förslag ska gälla från 1 november 2021. 

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 reviderad 

teckningsrätt för Ronneby kommun enligt framtaget förslag ska gälla från 1 

november 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 397 Dnr 2021-000563 022 

Feriearbete 2021 

 

Sammanfattning  

Feriearbete är en viktig insats för de unga i Ronneby kommun. Många får sin 

första arbetslivserfarenhet just genom sitt feriearbete när de är 17 år. Många 

berättar om 3 lärorika veckor när de avslutat sitt feriearbete. Sommaren 2021 

har 97 stycken haft 3 veckor feriearbete inom Ronneby kommun eller hos 

någon av de föreningar/företag som vi har samarbetsavtal med. Nytt för 2021 

var också att feriearbete erbjöds inom privat näring där vi riktade erbjudande 

till Ronnebys besöksnäringsnätverk i samråd med Enheten för Näringsliv 

och Kommunikation. Kostnaden för feriearbetarnas löner uppgick till 1 225 

000 kronor sommaren 2021 och Enheten för Arbetsmarknad och Integration 

har möjligheten att med enhetens beräknade överskott finansiera 225 000 kr 

av den kostnaden.       

Bedömning 

Feriearbete i Ronneby kommun erbjuds till ungdomar som fyllt 17 år men 

inte 18 år den 1 juli det aktuella året. Varje år får enheten för Arbetsmarknad 

och integration in 150-200 stycken ansökningar, av dem så brukar 10 % vara 

felaktiga ansökningar som oftast beror på att individerna inte är i rätt ålder 

eller är folkbokförda i en annan kommun. Ytterligare cirka 10 % brukar efter 

det tacka nej till sin placering oftast med anledningen att de fått annat arbete. 

Inför sommaren 2021 var det 97 stycken som tackade ja till sin placering och 

utförde 3 veckors feriearbete, det ger en kostnad på 1 225 000 kr. Enheten 

för Arbetsmarknad och Integration beräknar att kunna ta 225 000 kr av den 

kostnaden. Sommaren 2021 var, precis som 2020, speciell då vi inte kunde 

erbjuda några ferieplatser varken inom äldreomsorgen eller inom kök. Vi 

ersatte de platserna genom att skapa nya platser inom näringslivets 

besöksnäring i Ronneby. Nytt för 2021 var också att vi använde oss av 

regeringens satsning på ungdomsjobb och anställde 18- och 19 åringar som 

handledare och skapade ett tillsynslag som tog hand om grillplatser samt 

andra träffpunkter inom spåren i Ronnebyslingorna. På det sättet lyckades vi 

även i år ge alla som var berättigade feriearbete 3 veckors arbete. Feriearbete 

ger unga möjligheten att få erfarenhet, ofta deras första erfarenhet, av 

arbetslivet. Det ger de unga en inblick i arbetslivet men det ger också 

Ronneby kommun en möjlighet att visa upp vilka verksamheter som finns 

och vilken bredd det finns i arbetsmöjligheter inom kommunen.       
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Förslag till beslut 

Enheten för Arbetsmarknad och Integration föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att bevilja 1 000 000 kr för att täcka 

kostnaderna för feriearbetarnas löner sommaren 2021      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via budgeterat resultat och kommunfullmäktige 

fattar det slutliga beslutet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att 1 000 000 kr för att täcka kostnaderna för 

feriearbetarnas löner sommaren 2021. Finansiering sker via budgeterat 

resultat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 398 Dnr 2021-000568 773 

Erbjuda vaccinering för säsongsinfluensan till alla 
vård- och omsorgsmedarbetare/Vård- och 
omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

I augusti 2020 utkom Folkhälsomyndigheten med en rekommendation att 

vård och omsorgspersonal bör vaccineras mot bland annat 

säsongsinfluensan. Detta utifrån både patientsäkerhet och arbetsmiljö.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03, Dnr 2020-000490 4200 § 

336, tas beslut att anslå vård- och omsorgsnämnden pengar för vaccinering 

av säsongsinfluensan 2020.  

I år, 2021, går smittskyddsläkare i Region Blekinge ut via MAS-nätverket 

och kommunens krisberedare och rekommenderar att all vård- och 

omsorgspersonal ska vaccinera sig mot säsongsinfluensan. 

Smittskyddsläkare förutser en besvärlig influensa i år.  

Ronneby kommun har avtal med Previa företagshälsovård sedan 210901 och 

nedan finns deras kostnad för att vaccinera medarbetare inom vård- och 

omsorg i Ronneby kommun.   

Vård- och omsorgsnämnden föreslås: 

 att erbjuda säsongsinfluensavaccin till alla medarbetare som jobbar 

med vård- och omsorg.        

Bedömning 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bl.a. vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 

olycksfall. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. Vårdgivaren har 

också ett tydligt ansvar för patientsäkerheten, och genom att erbjuda 

vaccinationer till personalen kan man minska risken för att patienter utsätts 

för smitta. 

Dessutom utsätts verksamheten för mindre påverkan i samband med 

epidemier och utbrott om 

personalen inte smittas.  

VRI – vårdrelaterade infektioner är ett infektionstillstånd som patienter och 

personal inom vård-och omsorg utsätts för vid behandling, diagnostik eller 

omvårdnad. Det är av stor vikt att förebygga VRI för både arbetsmiljön och 

patientsäkerheten.  
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I vård- och omsorgsförvaltningen finns många multisjuka och/eller äldre 

patienter som har nedsatt immunförsvar och som utsätts för smittrisk om 

personal arbetar med endast lite, knappt kännbara symtom. Patienter boende 

på våra vård- och omsorgsboende, har hemtjänst och/eller har hemsjukvård 

erbjuds varje år säsongsinfluensavaccin. Varje år vaccinerar hemsjukvården 

omkring 500 patienter mot säsongsinfluensan. De som vaccineras är de 

patienter som finns i verksamheten november/december när vaccinering 

sker. Övriga patienter utsätts för risk om personalen har en infektion och går 

till arbetet.  

Personal utsätts för risk att bli smittad i sitt arbete genom kollegor, patienter 

och anhöriga. Vid spridning i en arbetsgrupp kan sjukfrånvaron öka och 

patientsäkerheten riskeras genom att vård och omsorg ej tillgodoses fullt ut.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03, Dnr 2020-000490 4200  § 

336, tas beslut att anslå vård- och omsorgsnämnden pengar för vaccinering 

av säsongsinfluensan 2020. När beslut var fattat fanns ej vaccin att tillgå hos 

dåvarande företagshälsa så det blev inget erbjudande.  

I år, 2021, går smittskyddsläkare i Region Blekinge ut via MAS-nätverket 

och kommunens krisberedare och rekommenderar att all vård- och 

omsorgspersonal ska vaccinera sig mot säsongsinfluensan. 

Smittskyddsläkare förutser en besvärlig influensa i år.  

De vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar är: 

 Influensa (säsongsinfluensa) 

 Difteri 

 Hepatit B  

 Mässling 

 Röda hund 

 Vattkoppor 

Ronneby kommun har avtal med Previa Företagshälsa och de erbjuder via 

vårt avtal alla dessa vaccinationer förutom vattkoppor.  

Smittskyddsläkare rekommenderar vaccinering mot säsongsinfluensa och 

därför redovisas bara kostnad för det.  

Kostnad: 

 Säsongsinfluensa = 615 kr/st för utförande och vaccin 

I vård- och omsorgsförvaltningen arbetar enligt nedan (med vård och 

omsorg) totalt 934 st personer: 

 Tillsvidare: 553 st = 340 095 kr 
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 Visstidsanställda månadsavlönade: 91 st = 55 965 kr 

 Visstidsanställda timavlönade:290 st = 178 350 kr 

 

Vilket innebär att, om alla 934 ska erbjudas att vaccineras mot 

säsongsinfluensan, blir det en kostnad av: 574 410 kr.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås: 

- Att erbjuda säsongsinfluensavaccin till alla medarbetare som jobbar 

med vård- och omsorg      

-  

Ordförandebeslut  

Vård- och omsorgsnämndens ordförande, Anders Lund (M), beslutar att 

föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunen ska erbjuda 

säsongsinfluensavaccin till alla medarbetare som jobbar med vård- och 

omsorg 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommun styrelsen 

arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

kommunen ska erbjuda säsongsinfluensavaccin till alla medarbetare som 

jobbar med vård- och omsorg. Finansiering sker via budgeterat resultat.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att kommunen ska erbjuda säsongsinfluensavaccin till 

alla medarbetare som jobbar med vård- och omsorg. Finansiering sker via 

budgeterat resultat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 399 Dnr 2021-000569 773 

Erbjuda vaccinering för säsongsinfluensan till 
medarbetare som jobbar med vård - och 
omsorg/Socialnämnden 

 

Sammanfattning  

I augusti 2020 utkom Folkhälsomyndigheten med en rekommendation att 

vård- och omsorgspersonal bör vaccineras mot bland annat 

säsongsinfluensan. Detta utifrån både patientsäkerhet och arbetsmiljö.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03, Dnr 2020-000490 4200  § 

336, tas beslut att anslå socialnämnden pengar för vaccinering av 

säsongsinfluensan 2020.  

I år, 2021, går smittskyddsläkare i Region Blekinge ut via MAS-nätverket 

och kommunens krisberedare och rekommenderar att all vård- och 

omsorgspersonal ska vaccinera sig mot säsongsinfluensan. 

Smittskyddsläkare förutser en besvärlig influensa i år.  

Ronneby kommun har avtal med Previa företagshälsovård sedan 210901 och 

nedan finns deras kostnad för att vaccinera medarbetare inom vård- och 

omsorg i Ronneby kommun.  

 

Socialnämnden föreslås: 

att föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunen ska erbjuda 

säsongsinfluensavaccin till alla medarbetare som jobbar med vård- och 

omsorg.      

Bedömning 

Arbetsgivaren har ansvar för arbetsmiljön och ska bl.a. vidta alla åtgärder 

som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller 

olycksfall. I detta ingår personalens behov av vaccinationer. Vårdgivaren har 

också ett tydligt ansvar för patientsäkerheten, och genom att erbjuda 

vaccinationer till personalen kan man minska risken för att patienter utsätts 

för smitta. 

Dessutom utsätts verksamheten för mindre påverkan i samband med 

epidemier och utbrott om 

personalen inte smittas.  

VRI – vårdrelaterade infektioner är ett infektionstillstånd som patienter och 

personal inom vård-och omsorg utsätts för vid behandling, diagnostik eller 
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omvårdnad. Det är av stor vikt att förebygga VRI för både arbetsmiljön och 

patientsäkerheten.  

I socialförvaltningen inom funktionsstöd finns många multisjuka patienter, 

patienter tillhörande riskgrupper samt äldre patienter som har nedsatt 

immunförsvar och som utsätts för smittrisk om personal arbetar med endast 

lite, knappt kännbara symtom. Patienter boende i våra gruppbostäder, vistas 

på dagligverksamhet och sysselsättning och/eller har hemsjukvård (personlig 

assistans) erbjuds varje år säsongsinfluensavaccin. Varje år vaccinerar 

hemsjukvården och sjuksköterskor i socialförvaltningen omkring 500 

patienter totalt mot säsongsinfluensan varav runt 15-20 patienter bor i en 

gruppbostad. De som vaccineras är de patienter som finns i verksamheten 

november/december när vaccinering sker. Övriga patienter utsätts för risk 

om personalen har en infektion och går till arbetet.  

Personal utsätts för risk att bli smittad i sitt arbete genom kollegor, patienter 

och anhöriga. Vid spridning i en arbetsgrupp kan sjukfrånvaron öka och 

patientsäkerheten riskeras genom att vård och omsorg ej tillgodoses fullt ut.  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-03, Dnr 2020-000490 4200  § 

336, tas beslut att anslå socialnämnden pengar för vaccinering av 

säsongsinfluensan 2020. När beslut var fattat fanns ej vaccin att tillgå hos 

dåvarande företagshälsa så det blev inget erbjudande.  

I år, 2021, går smittskyddsläkare i Region Blekinge ut via MAS-nätverket 

och kommunens krisberedare och rekommenderar att all vård- och 

omsorgspersonal ska vaccinera sig mot säsongsinfluensan. 

Smittskyddsläkare förutser en besvärlig influensa i år.  

De vaccinationer som Folkhälsomyndigheten rekommenderar är: 

 Influensa (säsongsinfluensa) 

 Difteri 

 Hepatit B  

 Mässling 

 Röda hund 

 Vattkoppor 

Ronneby kommun har avtal med Previa Företagshälsa och de erbjuder via 

vårt avtal alla dessa vaccinationer förutom vattkoppor.  

Smittskyddsläkare rekommenderar vaccinering mot säsongsinfluensa och 

därför redovisas bara kostnad för det.  

Kostnad: 
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 Säsongsinfluensa = 615 kr/st för utförande och vaccin 

I socialförvaltningen inom funktionsstöd arbetar enligt nedan (med vård och 

omsorg) totalt 307 st personer: 

 Tillsvidare: 198 st = 121 770 kr 

 Visstidsanställda månadsavlönade: 24st = 14 760 kr 

 Visstidsanställda timavlönade: 85 st = 52 275 kr 

 

Vilket innebär att, om alla 307 ska erbjudas att vaccineras mot 

säsongsinfluensan, blir det en kostnad av: 188 805 kr.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås: 

- att föreslå kommunstyrelsen besluta att kommunen ska erbjuda 

säsongsinfluensavaccin till alla medarbetare som jobbar med vård- 

och omsorg.      

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommun styrelsen 

arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

kommunen ska erbjuda säsongsinfluensavaccin till alla medarbetare som 

jobbar med vård- och omsorg. Finansiering sker via budgeterat resultat.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att kommunen ska erbjuda säsongsinfluensavaccin till 

alla medarbetare som jobbar med vård- och omsorg. Finansiering sker via 

budgeterat resultat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 400 Dnr 2020-000580 269 

Snittingefallet - temporära dammsäkerhetshöjande 
åtgärder 

 

Sammanfattning  

November 2020 togs ett beslut i KSau, 2020-11-09 §423, om att luckorna 

skulle avlägsnas som en säkerhetsåtgärd för risken om ett dammbrott vid 

Snittinge. I beslutet framgår det även att nya luckor skulle återmonteras så 

snart som det möjligt gick.  

 

Vid avlägsnandet av luckor så sänktes vattennivån i Snittingedammen och 

Evarydsdammen till en nivå motsvarande 1,5 meter under tidigare vattennivå 

och stora delar av dammkonstruktionen blev efter detta synlig. Med 

möjligheterna av avsänkta vattennivåer och en synlig konstruktion kunde 

flera olika utredningar utföras för att bättre få en bild av läget vid och kring 

Snittninge. Efter att ha tvättat konstruktionen och utfört mätningar kunde det 

konstateras att konstruktionen inte uppfyller branschens råd och riktlinjer för 

hur en damm ska se ut och vara konstruerad och rekommendationen är att 

utöka vattenutskovet för att inte riskera att vattennivåer stiger och 

dammkonstruktionen brister.  

 

Innan detta utförs genomför man en geoteknisk utredning kring husen runt 

Evarydsdammen för att säkerhetsställa att inga risker föreligger med den 

avsänkta vattenytan. Utredningen visar att inga risker föreligger för 

sättningar i byggnaderna, uppstådda av vattensänkningen.   

 

Efter utlåtandet från Geotekniker fattades det ett tjänstemannabeslut om att 

delar av dammen skulle demonteras innan 1:a september 2021.  

 

Mark- och exploateringsenheten träffar representanter från Vattenrådet och 

Bygd i Samverkan för att informera om det framtida arbetet den 14:e juli. 

Lika så skickas ett meddelande skickas till Länsstyrelsen i Blekinge den 20:e 

juli som upplysning över det åtgärderna som kommer utföras.  

 

Måndagen den 26:e juli etableras en maskin på platsen för att påbörja arbetet 

med rivningen av dammkonstruktionen. Arbetet på måndagen börjas med att 

riva bort ”bryggan” ovan de tidigare dammluckorna för att där efter rasera 

pelarna till den gamla kraftutskoven enbart för att kunna ta sig fram till 

vattenlinjen.  
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Vid arbetet med rivningen av pelarna uppmärksammar man vilket skick 

betongkonstruktionen är i och avsaknaden av armering samt hur lätt 

konstruktionen rasar samman. Under måndagen fortsätter arbetet med att 

skapa en arbetsyta för att kunna nå ut över vattenlinjen för att kunna utöka 

vattenutskovet.  

 

Tisdagen den 27:e juli fortsätter arbetet med demontera konstruktionen. 

Innan maskinen utför arbete i direkt närhet till vattnet läggs en absorbentläns 

ut i vattnet för att skydda för eventuella oljespill. Efter att länsen är på i 

vattendraget påbörjas fortsatt arbetet med rasering av dammkonstruktionen. 

Även den del som är ute i vattenfåran rasar lika lätt som det gamla 

kraftuttaget och innehåller inte mer armering.  

 

Betongkonstruktionen vilar på block stående på berget och inte på berget 

direkt. Efter utrivningen kunde stag i berget synas, dessa stag fixerade 

blocken på plats men inte betongen. 

 

Med tanke på konstruktionens beskaffenhet togs beslut på plats att man ska 

rasera all synlig betong för att ingen person som vistas i området ska skada 

sig på det om det skulle vara kvar. Om konstruktionsdelar skulle lämnas kvar 

skulle risken att de skulle rasa av sig själva vara stor.  

 

Onsdagen den 28:e juli är all betong på den vänstra sidan, sett med 

strömsiktningen, bortplockad och vatten rinner fritt utan några hinder av 

betong. För att skapa rätta förutsättningar för fiskvandring är representant 

från WSP på plats för att flytta på stenar i forsen, både där konstruktionen 

tidigare fanns och under bron vid Gamla Riksvägen.  

 

Efter att dammkonstruktionen raserades sjönk vattennivån ytterligare i 

Snittingedammen med ungefär en meter. Efter raseringen och avsänkningen 

har man återkommande varit på plats för att kontrollera så att inga 

vandringshinder uppstått eller så att inga musslor finns vid den nya 

vattenlinjen.   

 

Vattennivån har trots utrivningen fluktuerat en del vid Snittingedammen. Vid 

arbetet som utföres låg vattenflödet runt 0,05m3/sek enligt SMHI. Vid högre 

flöden har man tydligt sett en viss höjning.  

 

Arbetet med ansökan om en ny dammkonstruktion och ett omlöp fortsätter. 

En naturvärdesinventering för berört området har levererats och en 

geoteknisk utredning för samma plats har utförts. Beroende på bergets 

hållbarhet kan kostnaderna för infästning i berget öka tidigare riktpris för 

dammkonstruktionen och lika så om man har lera eller torv där omlöpet ska 

anläggas.  
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Även om markförhållandena är gynnsamma så finns risker för fördyrande 

kostnader i själva prövnings- och rättsprocessen.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.       

Deltar i debatten 

debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Magnus Pettersson 

(S).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 401 Dnr 2019-000613 217 

Ändring av detaljplan för Ronneby 22:1 m.fl., 
Västervägen (Viggen östra) - antagande 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden antog ändring av detaljplan nr. 241 för 

Ronneby 22:1 (Viggen Östra) 2020-04-22 § 115 och de nya 

planhandlingarna fick löpnummer 437. Vid nedladdning till karta databasen 

uppdagades att planområdesgränsen har ändrats vilket inte ingått i 

planuppdraget. Vidare har justeringar mellan allmän plats och kvartersmark 

inte utförts. Dessa brister har medfört att ändringen av detaljplanen inte kan 

ligga till grund för avsedda lantmäteriförrättningar. Syftet med aktuell 

ändring av detaljplanen är därför att avhjälpa brister i planområdesgränsen 

som uppstod vid tidigare uppdrag om ändring. Ändringen syftar också till att 

genomföra justeringar av gränser mot allmän plats i enlighet med tidigare 

planuppdrag om ändring. Ändringen av detaljplanen befäster rådande 

markanvändning. 

 

Inför samrådet bedömde Ronneby kommun att aktuell planändring var av 

mindre betydelse och prövade därför möjligheten att tillämpa ett begränsat 

förfarande. Under samrådstiden inkom inte alla sakägare med ett 

godkännande av detaljplanen, mindre justeringar görs även i detaljplanen 

varför detaljplanen handläggs enligt standardförfarande.  

 

Planförslaget ställdes ut för att granskas från 2021-06-11 till och med 2021-

07-02. Efter granskningen har ett E-område tillkommit. Detta har skett i 

dialog mellan Ronneby Miljö och Teknik samt berörd fastighetsägare.  

Samtliga handlingar finns på: https://ronneby.se/andringviggenostra.       

Bedömning 

Ändringen av detaljplan innebär fortsatt att området harmonierar med övrig 

pågående verksamhet och handel i Viggen-området och fastställer samtidigt 

rådande markanvändning inom planområdet.       

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., Västervägen, (Viggen östra), 

Ronneby kommun enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900.      

https://ronneby.se/andringviggenostra
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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 att anta 

detaljplan för del av Ronneby 22:1 mfl., Västervägen, (Viggen östra), 

Ronneby kommun enligt 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 2010:900.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 402 Dnr 2017-000402 214 

Rönnbäret 2 - Detaljplan för flerbostadshus - antagande 

 

Sammanfattning  

Planarbetet för Rönnbäret 2 m.fl. startade i samband med att miljö- och 

byggnadsnämnden beviljade planbesked 2017-10-25 § 203. Efter planbeskedet 

beviljades har ett planavtal ingåtts med fastighetsägaren till Rönnbäret 2. 

Detaljplanen upprättas genom ett utökat planförfarande i enlighet med plan- och 

bygglagen (2010:900) och beslut ska nu fattas om att anta förslaget av detaljplan.  

 

Samtliga handlingar finns på www.ronneby.se/ronnbaret2.      

Bedömning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse som är kulturhistoriskt 

anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2 som finns belägen i ett centralt och 

attraktivt läge i Ronneby tätort.  

 

Under både samrådet och följande granskning har det inkommit synpunkter som 

framförallt relaterar till angiven höjd på bebyggelsen, skuggning, relationen till 

riksintresse för kulturmiljövården, hantering av dagvatten, markföroreningar och 

trafiken i området.  

 

Efter inkomna synpunkter har planförslaget redigerats. Bland annat har en reviderad 

skuggstudie och ett gestaltningsprogram över fastigheten har tagits fram, 

höjdsättning på bebyggelsen samt möjlig höjd på marken justerats, beräkningar för 

dagvatten genomförts, miljötekniska undersökningar har tagits fram samt 

beräkningar av trafiken gjorts. Efter granskningen har planförslaget redigerats då 

markföroreningar inom fastigheten riskerar påverka möjligheten att bevara 

växtligheten i kanten av fastigheten. Bestämmelser om marklov har förts in i 

plankartan för att fälla träd över en viss storlek.  

 

Höjdsättningen är relevant för platsen och genom bestämmelser om markens höjd 

över nollplanet (plushöjd) får marken sänkas till en viss nivå över nollplanet inom 

Rönnbäret 2, då består upplevelsen av att platsen är högt belägen samtidigt som 

marknivån inom fastigheten kan planas ut. I kombination av en högsta nockhöjd i 

meter över angivet nollplan på bebyggelsen begränsas hur hög bebyggelsen blir 

utifrån höjden på marken. Syftet med detta är att ny bebyggelse inte ska kunna bli 

så pass mycket högre än befintlig och på så sätt begränsas påverkan på riksintresset. 

 

Länsstyrelsen bedömer inte att bebyggelsen riskerar påverka riksintresse för 

kulturmiljövården negativt. Dessutom har Länsstyrelsens synpunkter beaktats vad 

gäller utformning.       

file://///admfs03.ronneby.local/data/MiljöoByggnadsförvaltning/Planverksamhet/0%20DP/1%20Pågående/Rönnbäret%202/06%20Samråd/Planbeskrivning/www.ronneby.se/ronnbaret2
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslaget till ny detaljplan för 

Rönnbäret 2 m.fl. och föreslår Kommunfullmäktige att anta densamma i enlighet 

med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900).      

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 godkänner förslag till detaljplan för 

Rönnbäret 2 m.fl. och föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att anta densamma i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 403 Dnr 2021-000198 4013 

Kalleberga 8:267 - Ny detaljplan för bostäder och 
förskola i södra Kallinge - samråd 

 

Sammanfattning  

Aktuellt planförslag möjliggör för byggnation av skolverksamhet och en 

varierad bostadsutveckling i södra Kallinge.  

Fastigheterna som berörs är Kalleberga 8:267 och Kalleberga 8:198 som är i 

kommunal ägo samt Kalleberga 8:269 som är i privat ägo. Det pågår en 

byggnation av privat förskola på sistnämnda fastighet. I övrigt är området 

inte utbyggt trots att området sedan 1982 är planlagt för bostadsutveckling.  

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen Ronneby 2035 och bedöms 

inte medföra en betydande miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte vara av 

betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 

Standardförfarande tillämpas.       

Bedömning 

Kommunstyrelsen beslutade den 2021-05-04 § 161 att ge planenheten i 

uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Kalleberga 8:267. Kalleberga 8:267 

är i kommunal ägo. Syftet med uppdraget var huvudsakligen att möjliggöra 

för en högre byggrätt för bostäder inom området, jämfört med gällande 

detaljplan, samt bekräfta pågående byggnation av förskola. Fastigheten 

Kalleberga 8:269 som bebyggs med förskola är i privat ägo och är från 

början en avstyckning från Kalleberga 8:267. Utöver dessa två fastigheter 

ingår även den kommunalägda fastigheten Kalleberga 8:198 i planförslaget, 

mestadels för att möjliggöra allmän plats gata och allmän plats natur.  

Detaljplanen är förenlig med översiktsplan Ronneby 2035 som pekar ut ett 

större område inkl. planområdet för tätortsutveckling. Utpekat område 

sträcker sig sedan öster och söder om planområdet. Detaljplanen bedöms inte 

vara av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. 

Standardförfarande tillämpas. För planområdet gäller idag stadsplan för 

Kalleberga 8:198 m.fl. (Plannr. 315 och akt.nr 1081-P82/17) antagen 1982-

10-01 och ändring genom upphävande av del av stadsplan för Kalleberga 

8:198 m.fl. (plannr. 421 och akt.nr.1081- P82/17) antagen 2017-08-23. 

Syftet med att ta fram en ändring genom upphävande för del av stadsplanen 

var att möjliggöra ett planlöst läge och bygglov för privat förskola. 

Förskolan beräknas vara uppförd under hösten år 2021. Markanvändningen 

bekräftas i aktuellt planförslag. Förskolan har en kapacitet på 120 barn, 

fördelat på sex avdelningar.  
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Större delen av stadsplanen är fortfarande gällande för området och medger 

en bostadsutveckling. Medgiven byggrätt bedöms inte tillräcklig eller 

ändamålsenligt varken för området eller kommunens fortsatta utveckling, 

varvid aktuellt planförslag har tagits fram för området. Det har även 

uppkommit ett intresse för privat grundskola i området. Grundskolan föreslås 

i planförslaget att lokaliseras bredvid pågående förskolabyggnation. 

Grundskolan behöver en yta på 20 000 kvm och ska ha en kapacitet på 600 

elever. Utbildningsförvaltningen har i tidig dialog framfört att en byggnation 

av privat grundskola för 600 elever kan påverka elevunderlaget för 

kommunala grundskolor, vilket innebär att en kommunal grundskola kan 

behöva stänga till följd av genomförandet av aktuellt planförslag. Frågan 

behöver därför utredas vidare parallellt med planprocessen. Byggrätten för 

grundskola är generös och medger en byggnation av ca fyra våningar. 

Förutom grundskola är det även möjligt att istället bebygga kvarteret med 

bostäder, t.ex. LSS-boende som även varit av intresse för området. Utöver 

ovan nämnda byggrätter för förskola, grundskola och bostäder möjliggör 

planförslaget för en varierad bostadsutveckling i området. Planförslaget 

möjliggör även för teknisk anläggning (transformatorstation) och allmän 

plats gata och allmän plats natur. Föreslagen gata följer i stort befintlig 

grusväg i området. Angöringen från Ronnebyvägen föreslås flyttas längre 

söderut i planområdet för att öka trafiksäkerheten. En mindre del av 

föreslagen gata är för närvarande strandskyddad. Strandskyddet föreslås 

upphävas och berör enbart en ytterst begränsad yta. Strandskyddets syfte 

bedöms däremot inte påverkas eftersom det är befintlig markanvändning på 

platsen och området även fortsättningsvis är tillgängligt. Det finns en 

geoteknisk undersökning för området som visar goda markförhållanden för 

byggnation. En naturvärdesinventering har visat att naturvärden förekommer 

men inte utav betydande karaktär. En VA-utredning inkl. dagvattenutredning 

kommer att tas fram parallellt med planprocessen. Resultatet av denna 

utredning kan komma att påverka planförslagets struktur och fördelning av 

byggrätt inför granskning i syfte att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för ett ledningsnät som nyttjar områdets förutsättningar. Planområdet 

bedöms ha goda förutsättningar att bli ett barnvänligt område. Planområdet 

är utformat med barnperspektivet i åtanke. Möjlighet finns att välja mellan 

belysta vägar och spännande stigar. Kvarteren som tillåter skolverksamhet är 

placerade så nära Ronnebyvägen som möjligt för att inte dra in onödig trafik 

i området. Det föreslagna bostadskvarteren föreslås ha återvändsgränder för 

att inte möjliggöra för genomfartstrafik. Gatan som löper tvärs över 

planområdet är böjd på flera ställen för att inte uppmuntra till högre 

hastighet. Planområdet ingår i det kommunala verksamhetsområdet för 

vatten och spill. Planområdet föreslås anslutas till kommunalt 

verksamhetsområde för dagvatten gata och fastighet. Planområdet föreslås 

även ha kommunal avfallshantering och återvinning. El och fiber finns i 

området. Fjärrvärme är förnärvarande inte aktuellt för området utan området 
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föreslås utvecklas med enskilda värmesystem. Området har goda 

markförhållanden och berörs inte av stigande havsnivåer. Någon 

översvämningsrisk bedöms därför inte föreligga varken från hav eller 

skyfall. Planförslaget berör inget Natura 2000-område. Området omfattas 

inte av något riksintresse. Däremot berörs MSA-område, stoppområde för 

höga objekt och påverkansområde väderradar. Detaljplanen föreslår en 

högsta höjd på 18,5 m i nock och bedöms ligga utanför sammanhållen 

bebyggelse. Det finns inga omständigheter som talar för en betydande 

miljöpåverkan och en miljöbedömning behöver därmed inte göras. Samråd 

med länsstyrelsen om undersökning om behov av strategisk miljöbedömning 

görs i samband med      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

planförslaget och tillhörande undersökning om behovet av strategisk 

miljöbedömning för samråd samt delegera till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att besluta om granskning.       

Deltar i debatten 

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

(C) och Magnus Pettersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD) och 

Tommy Andersson (S) och Roger Gardell (L).   

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Magnus Pettersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget i den del som rör 

godkännande av planförslaget med avslag på den del som rör delegation till 

arbetsutskottets avseende beslut om granskning.  

 

Tommy Andersson (S) yrkar bifall till Magnus Petterssons (S) förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

planförslaget och tillhörande undersökning om behovet av strategisk 

miljöbedömning för samråd samt delegera till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att besluta om granskning.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 404 Dnr 2021-000560 214 

Jordö 2:3 och 2:37 - Ansökan om planbesked gällande 
upphävande för del av byggnadsplan 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en hemställan gällande 

omprövning av sitt tidigare beslut om planbesked 2021-02-24 § 63 för 

fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. Hemställan är adresserad till Miljö- 

och byggnadsnämnden då det var denna del av kommunens organisation som 

handlade det tidigare ärendet om planbesked med diarienummer MBN 

2020/290. Efter att beslutet om planbesked fattades har kommunens 

planfunktion sedan 2021-04-01 överförts till Kommunstyrelsen vilket 

innebär att ansvaret för att handlägga den inkomna hemställan istället 

tillfaller Enheten för strategisk samhällsutveckling. Ett nytt ärende har därför 

upprättats kopplat till hemställan med diarienummer KS 2021/560.  

Planbesked är en separat process från den om planläggning eller upphävande 

av plan och då sökanden har valt att ta det beslutade planbeskedet i anspråk 

och ingå planavtal med Ronneby kommun, har ärendet om planbesked hos 

Miljö- och byggnadsnämnden avslutats. Detta betyder att ett nytt ärende med 

diarienummer KS 2021/323 har upprättats för den planprocess som ett 

upphävande för del av den gällande byggnadsplanen innebär. 

Fastighetsägarna som ingår i hemställan hänvisas därför till det redan 

upprättade ärendet KS 2021/323 och den lagstyrda process med samråd där 

möjlighet finns att inkomma med synpunkter och förslag. 

Bedömning 

Ronneby kommun har mottagit en hemställan om att Miljö- och 

byggnadsnämnden ska ompröva sitt tidigare beslut 2021-02-24 § 63 

beträffande beviljat planbesked för fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 

Hemställan är adresserad till Miljö- och byggnadsnämnden men då Ronneby 

kommuns planfunktion sedan 2021-04-01 har överförts till 

Kommunstyrelsen, har inte Miljö- och byggnadsnämnden formell möjlighet 

att ta ställning till hemställan. Istället tillfaller ansvaret att handlägga 

hemställan till Enheten för strategisk samhällsutveckling då denna avser 

kommunens ställningstagande i frågor om planläggning enligt Plan- och 

bygglagen (2010:900). Det blir därmed Kommunstyrelsens ansvar att 

bemöta den inkomna hemställan istället för Miljö- och byggnadsnämnden 

även om hemställan adresserats dit. 

Processen med planbesked 
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Att handlägga en ansökan om planbesked skiljer sig på flera sätt från den att 

arbeta fram en ny detaljplan eller som i detta fall en fråga om upphävande 

för del av gällande byggnadsplan. Bakgrunden till skillnaden i handläggning 

utgår från det kommunala planmonopolet och syftet med ärendetypen 

planbesked. Prövningen av planbesked ska bedömas utifrån Plan- och 

bygglagens andra kapitel i fråga om avvägningen mellan allmänna och 

enskilda intressen. Ett sådant exempel kan i detta fall vara möjligheten att 

anordna tillfartsvägar för befintliga kvarter i byggnadsplanen. Detta har 

inneburit att tillfartsvägarna inte omfattas av planbeskedet om upphävande. 

Prövningen av planbesked enligt andra kapitlet innebär på detta sätt inte 

någon plikt för kommunen att underrätta sakägarna i en remiss för 

planbeskedet. Underrättelser med förfarande som exempelvis samråd oh 

granskning görs istället i detaljplaneprocessen för upphävandet som är en 

helt frånskild process från den om planbesked. Det är alltså två helt olika 

processer som behöver särskiljas för att undvika missförstånd. Syftet med 

prövningen av planbesked är att kommunen ska kunna ge besked om ett 

planarbete skulle kunna inledas och i så fall inom vilken tid och hur detta 

prioriteras jämfört med andra planarbeten i kommunen. 

Vem kan ansöka om planbesked? 

En ansökan om planbesked innebär att någon begär en prövning om 

möjligheten till ett planarbete på en plats i kommunen. Detta betyder att 

sökanden inte behöver äga marken på platsen som begäran avser då ansökan 

om planbesked endast avser en prövning av frågan enligt Plan- och 

bygglagen medan markägorättsliga förhållanden istället styrs på civilrättslig 

väg. Fastighetsrättsliga konsekvenser utreds i den efterföljande processen vid 

planläggning eller som i detta fall upphävande för del av byggnadsplan. En 

sökande behöver alltså inte vara överens med andra fastighetsägare eller ha 

full rådighet över ett markområde för att ansöka om planbesked. 

Prövning enligt annan lagstiftning 

Länsstyrelsens enskilda prövning om hållande av betesdjur omfattas inte av 

den prövning som görs av planbesked enligt Plan- och bygglagen då denna 

görs enligt en annan lagstiftning. Frågan om befintlig eller ny djurhållning 

behandlas i frågor om detaljplaneplanläggning så som inverkan på 

människors hälsa samt avvägningen mellan andra allmänna- och enskilda 

intressen. Detta betyder att markanvändningen för djurhållning behandlas i 

samband med planläggning även om inte länsstyrelsens enskilda beslut har 

någon direkt koppling till prövningen av planbesked. 

Förekomst av hotade arter 

Vid planläggning där det finns indikation på hotade arter eller finns 

potentiella livsmiljöer för sådana klarläggs förekomsten genom en eller flera 

naturvärdesinventeringar enligt svensk standard. Dessa inventeringar görs i 
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samband med planläggningsarbetet och inte i samband med planbesked. Vid 

prövningen av planbesked ska istället frågor lyftas på ett övergripande plan 

som skulle kunna innebära ett utredningsbehov vid planläggningen. 

Lantmäterifrågor vid planläggning 

Lantmäteriet är som utgångspunkt en formell samrådspart i det framtida 

planarbetet och aktuella förrättningar kan på så sätt hanteras i planprocessen.  

Namngivna personer vid ansökan om planbesked 

Antalet namngivna personer i ansökan omfattas inte av den prövning av 

sakfrågor enligt Plan- och bygglagen som ska göras i ett planbesked. Detta 

betyder att antalet namngivna personer inte är att betrakta som en 

planeringsförutsättning enligt lagstiftningen i ärende om planbesked. Detta 

ska inte sammanblandas med vad som är en sakägarkrets eller andra berörda 

i samband med exempelvis ett samråd för ett förslag till detaljplan vilket är 

en helt annan process. 

Planuppdrag för upphävande för del av byggnadsplan 

Ronneby kommun har upprättat ett ärende för arbetet med upphävande för 

del av byggnadsplanen på Jordö 2:3 och Jordö 2:37. I samband med att den 

processen fortlöper ska möjlighet till samråd med allmänheten finnas i 

enlighet med Plan- och bygglagens femte kapitel. Detta betyder att förslaget 

kommer att finnas tillgängligt för allmänheten med möjlighet till synpunkter 

och förslag förutsatt att arbetsprocessen löper så långt. 

Förslag till beslut 

Att hänvisa fastighetsägarna att vid framtida samrådsförfarande inkomma 

med synpunkter i planärende KS 2021/323 beträffande upphävande för del 

av byggnadsplan inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 

 

Att avsluta innevarande ärende om planbesked med diarienummer KS 

2021/560 med hänvisning till att planbeskeder redan tagits i anspråk genom 

planavtal och att ärende KS 2021/323 om upphävande för del av 

byggnadsplan redan har upprättats. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD).  
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Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) 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: 

1. Hänvisa fastighetsägarna att vid framtida samrådsförfarande 

inkomma med synpunkter i planärende KS 2021/323 beträffande 

upphävande för del av byggnadsplan inom fastigheterna Jordö 2:3 

och Jordö 2:37. 

2. Avsluta innevarande ärende om planbesked med diarienummer KS 

2021/560 med hänvisning till att planbeskeder redan tagits i anspråk 

genom planavtal och att ärende KS 2021/323 om upphävande för del 

av byggnadsplan redan har upprättats. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 405 Dnr 2021-000531 101 

Förslag - Julgåva 2021 till medarbetarna inom Ronneby 
kommun 

 

Sammanfattning  

2020 fick alla medarbetare inom kommunen ett presentkort motsvarande 250 

kr, kopplat till Ronneby handel. Det gemensamma initiativet var generellt 

uppskattat av både medarbetare och Ronneby handelsförening. Kostnaden 

blev totalt ca 745 tkr. Kostnaden fördelades på respektive förvaltning.       

Förslag till beslut 

Mitt förslag är att vi även i år gör ett undantag från inköpsstoppet och köper 

in presentkort till våra medarbetare. Detta upplevs som rättvist av de flesta 

av våra chefer. Vidare föreslår jag att Ksau föreslår Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta om en julgåva till kommunens 

medarbetare precis som 2020, motsvarande 250 kr/medarbetare.      

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 godkänna en julgåva till kommunens medarbetare 

om 250 kronor i form av ett presentkort kopplat till Ronneby Handel.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 406 Dnr 2021-000491 020 

Uppföljning av förordnande som förvaltningschef, 
Utbildningsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tobias Ekblad, förvaltningschef, Utbildningsförvaltningen, har 2021- 11-30, 

varit förordnad som förvaltningschef i fyra år, därmed skall enligt politiska 

beslut, förordnandet prövas.  

Efter samråd med Utbildningsnämndens presidium, berörda fackliga 

företrädare i centrala samverkansgruppen, m fl, föreslår jag att Tobias 

förordnas ytterligare fyra år, från 2021-12-01 – 2025 -11-30. Vad som ligger 

till grund för mitt förslag lämnas muntligt i föredragning.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förordnar Tobias Ekblad som 

förvaltningschef ytterligare fyra år, från 2021-12-01 – 2025 -11-30.      

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 förordnar Tobias Ekblad som 

förvaltningschef ytterligare fyra år, från 2021-12-01 – 2025 -11-30. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommundirektör  

Tobias Ekblad, förvaltningschef  
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§ 407 Dnr 2021-000580 001 

Sammanträdesdagar 2022- kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

2022: 

 

2022-01-27 2022-09-29 

2022-02-24 2022-10-27 

2022-03-31 2022-11-24 

2022-04-28 2022-12-22 

2022-05-25  

2022-06-22  

 

 

Bedömning 

      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2022 

enligt nedan: 

 

2022-01-27 2022-09-29 

2022-02-24 2022-10-27 

2022-03-31 2022-11-24 

2022-04-28 2022-12-22 

2022-05-25  

2022-06-22  

 

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 fastställa sammanträdesdagar för 2022 enligt nedan: 

 

2022-01-27 2022-09-29 

2022-02-24 2022-10-27 

2022-03-31 2022-11-24 

2022-04-28 2022-12-22 

2022-05-25  

2022-06-22  

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 408 Dnr 2021-000573 009 

Sammanträdesdagar 2022- Kommunstyrelsen och 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott 2022: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2022-01-17 2022-08-15 

2022-02-07 2022-09-12 

2022-02-21 2022-09-26 

2022-03-07 2022-10-10 

2022-03-21 2022-10-24 

2022-04-11 2022-11-07 

2022-04-25 2022-11-21 

2022-05-09 2022-12-12 

2022-05-23  

2022-06-20  

 

Kommunstyrelsen  

 

2022-01-11 2022-09-06 

2022-02-01 2022-10-04 

2022-03-01 2022-11-01 

2022-04-05 2022-12-06 

2022-05-03  

2022-06-07  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

sammanträdesdagar för år 2022 enligt nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2022-01-17 2022-08-15 

2022-02-07 2022-09-12 

2022-02-21 2022-09-26 

2022-03-07 2022-10-10 

2022-03-21 2022-10-24 

2022-04-11 2022-11-07 

2022-04-25 2022-11-21 

2022-05-09 2022-12-12 

2022-05-23  

2022-06-20  

 

Kommunstyrelsen  

 

2022-01-11 2022-09-06 

2022-02-01 2022-10-04 

2022-03-01 2022-11-01 

2022-04-05 2022-12-06 

2022-05-03  

2022-06-07  

 

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 att anta 

sammanträdesdagar för år 2022 enligt nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2022-01-17 2022-08-15 

2022-02-07 2022-09-12 

2022-02-21 2022-09-26 

2022-03-07 2022-10-10 

2022-03-21 2022-10-24 

2022-04-11 2022-11-07 

2022-04-25 2022-11-21 

2022-05-09 2022-12-12 

2022-05-23  

2022-06-20  

 

Kommunstyrelsen  

 

2022-01-11 2022-09-06 

2022-02-01 2022-10-04 

2022-03-01 2022-11-01 

2022-04-05 2022-12-06 

2022-05-03  

2022-06-07  

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(69) 
2021-09-27  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 409 Dnr 2021-000261 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - Två 
laddplatser för elbilar i hörnet på parkeringen vid 
Rosengatan 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarslag föreslås två stycken ladd-platser till elbilar vore önskvärt 

i hörnet på parkeringen vid Rosengatan. Kommunfullmäktige har överlämnat 

till kommunstyrelsen att besluta svar på medborgarförslaget. 

Bedömning 

Det finns idag laddplatser som kan användas av allmänheten på flera platser i 

Ronneby. Man ser var dessa finns samt information om dem på 

www.uppladdning.se . På parkeringen i kvarteret David som har Rosengatan 

längs den östra sidan finns idag två platser för laddning av elbil. Se bild 

nedan. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) 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 avslå 

medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 410 Dnr 2020-000599 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - att 
kommunen snarast upprättar nya riktlinjer i ett nytt 
bostadsförsörjningsprogram 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit med yrkan om att kommunen snarast  

upprättar nya riktlinjer för bostadsförsörjning i ett nytt 

bostadsförsörjningsprogram i enlighet med lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar, §1, 3 st. Där hänsyn tas till det minskande 

befolkningsunderlaget. Förslaget yrkar vidare på att tidigare beslut, som 

grundats på den befolkningsprognos, som nuvarande gällande 

bostadsförsörjningsprogram grundar sig på, läggs på is och snarast efter det 

nya programmet är på plats omprövas i skenet av den uppdaterade analysen. 

Bedömning 

Enlig Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 

varje kommun planera för att invånarna ska kunna leva i goda bostäder. 

Kommunens uppdrag handlar om insatser för att skapa balans mellan behov 

och efterfrågan och att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden. 

Programmet ska innehålla riktlinjer som ska antas av kommunfullmäktige 

under varje mandatperiod. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur 

utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen när det gäller de 

allmänna intressena bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

 

Ronneby kommuns nu gällande bostadsförsörjningsprogram antogs i 

kommunfullmäktige 2018-02-22  Programmet innehåller riktlinjer för 

bostadsförsörjningen och arbetet med programmet löpte parallellt med 

översiktsplanearbetet med nu gällande översiktsplan, Ronneby 2035.  

 

Bostadsförsörjningsprogrammet skall aktualitetsprövas vart 4:e år om inte 

behov uppstår tidigare. För kommunen innebär detta senast år 2022.  

I nuläget har ett uppföljningsarbete av bostadsförsörjningsprogrammet 

påbörjats och i detta arbete ingår att ta fram en ny befolkningsprognos som 

underlag för analys av den demografiska utvecklingen i kommunen. Detta 

kommer sedan att ses tillsammans i det större perspektivet tillsammans med 

analyser av den nationella, regionala utvecklingen på bostadsmarknaden, 

förändringar av lagkrav, kommunala mål och visioner etc. och ligga till 

grund för vidare beslut gällande bostadsförsörjningsprogrammets utveckling 

och aktualitet.      
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Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att tacka för medborgarförslaget och besvara det med 

att medborgarförslaget lyfter en relevant notering och fråga gällande 

kommunens arbete med och ansvar för bostadsförsörjningen kopplat 

befolkningsförändringen i kommunen över tid. 

  

Att Ronneby kommun inte ämnar, i detta skede, ta ett direkt beslut om att 

aktualitetspröva nu gällande bostadsförsörjningsprogram och riktlinjer, men 

tar medborgarförslaget med i beaktan i det fortsatta och pågående 

uppföljningsarbetet av bostadsförsörjningsprogrammet. Med ovanstående 

anses medborgarförslaget besvarat.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunfullmäktige anser 

medborgarförslaget besvarat med ovanstående.       

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat med ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 411 Dnr 2021-000002 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger en inbjudan till SKR, demokratikonferens i Blekinge 2 november.      

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att de ledamöter som vill i 

arbetsutskottet ges möjlighet att delta om så önskas.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de ledamöter som vill i arbetsutskottet 

ges möjlighet att delta om så önskas. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 412 Dnr 2021-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningar till sammanträdet: 

1. Revisionen, Inbjudan/kallelse med revisorerna 

 

2. Revisionen, Granskning av arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

 

3. Ronny Palmqvist, Kostnadseffektivt?? 

 

4. Roger Malmgren, Kriminalitet i byn      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärenden till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


