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Parentation 

Ordförande Nils Ingmar Thorell inleder mötet med en parentation och en tyst 

stund för framlidna Christer Stenström och Johan Sandberg.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(113) 
2021-09-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 179 Dnr 2021-000006 101 

Val av justerare KF 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S) till att jämte ordförande justera kvällen protokoll.  

________________ 
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§ 180 Dnr 2021-000413 109 

Anmälan av medborgarförslag- Blåljusbyggnad där 
även polisstationen ingår 

 

Sammanfattning  

Det bästa läget för en blåljusbyggnad är vid kallingevägen intill E22 , där 

finns på och avfarter till E22, med närhet till centrum raka spåret ca 1 km 

,vilket jag tycker är väldigt viktigt , samt närheten till Kallinge och Fl7 . Med 

ett sådant läge så blir det som en spindel i nätet. 

Det är fel placering av en polisstation från första början , hårt trafikerad väg 

vid utryckningar. Det är väl bra att ha allt på samma ställe (teamwork), när 

blåljuspersonal jobbar ihop vid de flesta tillfällena, så att man på ett enkelt 

kan träffas och ha sina möten i samma lokal . Det måste väl vara det mest 

optimala. 

Nästa förslag är att när polisstationen flyttar ut från stadshuset, så kan 

kommunen använda hela byggnaden . Det bästa är väl att utnyttja våra egna 

fastigheter så effektivt som möjligt, när det finns möjlighet till detta. 

Den extra investering när det gäller polisstationen kommer att betala sig 

ganska omgående. Jag har läst att kommunen behöver mer lokalyta , de 

behöver inte bygga eller hyra för att få större lokalyta, med mitt förslag.       

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till kommunstyrelsen och mark- 

och exploateringsenheten för beredning och slutligt beslut i 

kommunstyrelsen.       

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till kommunstyrelsen och mark- 

och exploateringsenheten för beredning och slutligt beslut i 

kommunstyrelsen.   

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  
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§ 181 Dnr 2021-000416 109 

Anmälan av medborgarförslag-  gällande cykelbanan 
utanför Ronneby cityhotell och Restaurang Ferali 

 

Sammanfattning  

Detta gäller cykelbanan utanför Ronneby cityhotell och Restaurang Ferali: 

Cykelbanan är farlig i allmänhet! Hotellet och fastigheten har i fastigheten 

ett garage med nedfart från en hårdtrafikerad väg och en hårt trafikerad 

cykel- och gångbana. Under morgon och kväll så sker det ett antal tillbud, 

inte så allvarliga dock (ÄN), men ändå tillbud som skulle kunna leda till 

svåra skador. Boende som har bilar i garaget måste vid uppfarten verkligen 

vara extremt försiktig så att det inte kommer cyklister farande förbi i ibland 

40 km/h uppifrån Fredriksbergsskolan på väg ner mot skola och byn, gäster 

från hotell och restaurang få verkligen hålla i hatten emellanåt, dels brukar 

det stå en del cyklar parkerade utanför Restaurang Ferali, vilket också det är 

en fara för cyklister! Eftersom det ska börja byggas vid kvarteret Getrud där 

Järnvägsgatan far förbi så kommer antagligen denna cykel- och gångväg att 

stängas av under byggtiden och då menar jag att man fortsättningsvis också 

låter cykelbanan försvinna. Det finns bra alternativ till cykelvägar som är 

säkrare än den nuvarande: gatan förbi Fredriksbergsskolan eller vid 

järnvägsstationen, över gatan måste man ändå passera oavsett var 

cykelvägen ligger! Med detta förslag så öppnas det även upp för två mindre 

serveringsytor utanför Restaurang Ferali samt Ronneby Cityhotell för trevlig 

samvaro för mat och hotellgäster, en lite gemytligare stämning ute på gatan 

blir det med. Finns mycket positivt med förslaget och det vill vi ha i 

Ronneby.       

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 182 Dnr 2021-000445 109 

Anmälan av medborgarförslag-  om bortrensning av 
buskar längs med Ronnebyån 

 

Sammanfattning  

Jag föreslår att kommunen rensar bort buskar längs med Ronnebyån. Som 

det är nu är det mycket lite vi kan se av ån. Tycker den är värd att betraktas. 

Den är vacker och tror att både ronnebybor och turister skulle uppskatta att 

kunna se den. Dessutom skulle passagerare på Astrid ha större behållning av 

att se mer längs sin färd än bara buskar      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 183 Dnr 2021-000446 109 

Anmälan av medborgarförslag-  om badflotte med 
eventuell stege på Karö Havsbad 

 

Sammanfattning  

Badflotte vid Karö Havsbad Många kommuner placerar en eller flera 

badflottar en bit ut från badbryggorna och förslaget är att placera en badflotte 

med eventuell stege på Karö Havsbad. Denna skulle kunna placeras till 

höger om och en liten bit utom befintlig brygga. Fördelar: De större barnen 

men även vuxna kan leka och dyka på lite djupare vatten. Karö Havsbad blir 

mer attraktivt för de lite äldre barnen men även vuxna som vill aktivera sig i 

vattnet. Karön är den största av öarna i Ronneby skärgård med många 

besökare under sommartid men ovan förslag skulle kunna locka fler 

besökare. Fler besökare gynnar restaurangen, karöbåten, gästhamnen och 

Villa Vassen.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 184 Dnr 2021-000454 109 

Anmälan av medborgarförslag-  om fler hundlatrin-
tunnor på Parkdala 

 

Sammanfattning  

Det behövs fler hundlatrin-tunnor på Parkdala. Det är många som rastar sina 

hundar i området uppe på Parkdala men det finns i dagsläget inga hundlatrin-

tunnor alls. Alla som finns sitter runt området - på Angelskogsvägen precis 

bakom Soft Center I och vid busshållplatserna Hulta Bro, Gamla Hulta, 

Påtorp och Fornanäsvägen. Det hade varit bra med fler tunnor i området och 

förslag på platser är - någonstans längs gångvägen mellan Blåbärsvägen och 

Parkvägen, högst upp på parkeringen/vändzonen på Studentvägen och 

någonstans längs Folkparksvägen/Tranbärsvägen.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 185 Dnr 2021-000460 109 

Anmälan av medborgarförslag-  - anlägg en badplats i 
norra änden av Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Tycker det är väldigt synd att det inte finns en fin badplats för alla som bor i 

Kallinge eller Ronneby stad som man kan gå eller cykla till. I norra änden av 

Skärsjön känns som en bra plats att anlägga en badplats. Där är sol stor del 

av dagen. Med sand närmast vattnet och en gräsyta lite längre upp kan det bli 

riktigt bra (badplatsen på Halens camping kan vara en förebild). Det finns en 

ganska brant berghäll som går ner i vattnet vilket borde vara en bra plats för 

ett hopptorn om djupet tillåter.  

Om jag förstår kommunens ambitioner rätt så vill man att Kallinge ska växa 

söder ut mot Ronneby och första etappen är redan igång med byggandet av 

förskola och nya tomter. För att höja statusen på det nya området och 

marknadsföra det lite extra tror jag att en badplats inom gång/cykel-avstånd 

är ett bra sätt. Det blir även ett naturligt ställa att åka skridskor på när vinter 

tillåter.  

Diskussioner har förts angående swimrun banor och fiskekort i Skärsjön på 

senaste tiden. Kommun kanske ska ta ett helhetsgrepp om området kring 

sjön. Anlägga bryggor som kan användas till både swimrun och fiske och 

märka upp promenad/träningsslingor. Det kommer givetvis att krävs insatser 

från kommun med att hålla området i ordning men tror att det kan vara värt 

det.  

Mitt förslag:  

Tänk brett hur vi ska kunna nyttja denna lite bortglömda pärla med fin natur 

och klart vatten. Anlägg en badplats i norra änden av Skärsjön som kommer 

att ligga inom cykelavstånd för flera tusen av kommunens invånare. Det kan 

vara det som på allvar får fart på etablering av nya villor i det nya området 

Skafta/Hyndekulla och gör att det fortsätter att växa.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 186 Dnr 2021-000465 109 

Anmälan av medborgarförslag-  vägbom vid Gökalvs 
badplats 

 

Sammanfattning  

Det börjar bli ont om parkeringsplatser på Gökalvs badplats pga allt fler 

husbilsresenärer som tycker att det är ett mysigt ställe. Tyvärr brer de ut sig 

rejält med möbler, förtält och diverse prylar. Kanske dags med en sådan bom 

som finns på Torkö.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 187 Dnr 2021-000475 109 

Anmälan av medborgarförslag- G parkeringsförbud på 
Slättagårdsvägens första del 

 

Sammanfattning  

Hej! Jag önskar att det skulle bli parkeringsförbud på Slättagårdsvägens 

första del, där 30 skylten står och längs med HSB:s lägenheter när man 

svänger in från Ronnebyvägen i Kallinge. Sedan en tid tillbaka finns ju en 

utökad och stor parkering bakom Folksam vilken mer än väl räcker till de 

bilar som får plats längs den sträckan utmed HSB. När man svänger in från 

Ronnebyvägen blir man stående framför parkeringsplatserna till Krona 

Pizzeria om man får möte, risken finns ju även att man uppehåller trafiken ut 

till Ronnebyvägen. Det är dessutom övergångsställen i anslutning till 

korsningen Slättagårdsvägen/Ronnebyvägen där sikten riskerar att bli 

kraftigt försämrad när trafiken stockar sig. Trafikflödet hade blivit bättre om 

båda filerna i den rätt smala passagen kunnat utnyttjas istället för att ”ena 

filen” används till parkering. Dessutom skyms sikten i korsningen 

Slättagårdsvägen-Hemmansvägen för bilar som ska ut från Hemmansvägen 

från lägenhetsområdet.     

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för beredning och slutligt beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 188 Dnr 2021-000476 109 

Anmälan av medborgarförslag rusta upp 
Djupaforsklyftan och området däromkring 

 

Sammanfattning  

Djupaforsklyftan och området därikring verkar ha fallit i glömska hos de 

ansvariga, än mer än tidigare. Sedan pappersbruket lade ner har området 

kommit att bli något av en återvändsgränd. Det går endast en smal igenvuxen 

stig längs med staketet, upp mot f.d Kallinge järnvägsstation. Det är således 

inte så inbjudande att "ta sig en runda" förbi klyftan. Över planen där man 

tidigare förvarade massaved, nere mot Djupadals gård, finns inte heller 

någon självklar eller inbjudande stig. Och när man från det hållet når fram 

till området möts man av högt metallstängsel - känns som om man inte har 

där att göra. I övrigt ger området en känsla av bortglömdhet. Bron, från 

vilken man kan titta ner i klyftan, är hyfsat igenvuxen. Längs klyftan finns 

ett staket som nog inte underhållits på sisådär 15 - 20 år - det är rostigt, 

flagnad färg, skadat, m.m. Längs bergväggen står en telefonstolpe där gamla 

ledningar hänger ner. I vattnet ligger en del fallna träd och större grenar. På 

en "anslagstavla" (som i sig också är rätt dassig) vid bron hänger en livboj 

som ser rätt sliten ut - falsk trygghet? Som sagt, området ger en känsla av att 

ha blivit en bortglömd återvändsgränd. Förslag 1: Gör området mer 

inbjudande, att det inger mer känsla av ordning, mer så att man "råkar" 

hamna där. Förslag 2: Röj växtlighet, städa upp, fräscha upp området i 

allmänhet, m.m. Förslag 3: Gör en bättre, mer inbjudande, mer framkomlig, 

och mer "självklar" stig från dels stationshållet, dels från hållet från 

Djupadals gård. Förslag 4: Gör om möjligt något åt staketet som 

"välkomnar" besökare som kommer från Djupadals-hållet. Förslag 5: Se över 

tillfartsvägen från Ronnebyvägenhållet. Röj vid parkeringsfickan? Förslag 6: 

Se över skyltningen till platsen. Är den bra och tillförlitlig? "Lockar" 

skyltarna besökare? Ska skyltarna möjligtvis vara bruna? Ska det möjligtvis 

skyltas från fler håll, t.ex från gamla Kallinge station. Förslag 7: Renovera 

staketet invid klyftan och på bron, eller byt ut det. Förslag 8: Ta bort 

ledningarna från den gamla telefonstolpen. Förslag 9: Gör en ny, modernare 

infomationsskylt, främst avsedd för barn - sagan om jätten Rotn är ju rätt 

intressant. Sätt den i lagom ögonhöjd för barn.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till teknik- fritid- och 

kulturnämnden samt näringslivs- och kommunikationsenheten för beredning 

och kommunstyrelsen för slutligt beslut.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till teknik- fritid- och 

kulturnämnden samt näringslivs- och kommunikationsenheten för beredning 

och kommunstyrelsen för slutligt beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 

Näringslivs- och kommunikationsenheten 

Förslagsställaren  
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§ 189 Dnr 2021-000545 109 

Anmälan av medborgarförslag- hyr "Diamanten" 
våningen till hemtjänstpersonal 

 

Sammanfattning  

Diamanten det bästa läge för hemtjänstpersonal. Jag har läst att vård - och 

omsorgsförvaltningen kan komma att gör ett stort underskott 2021. När det 

gäller hemtjänstpersonal, så är det helt fel att vara på Sörby Center. Att man 

behöver ett fordon som bil för att komma till centrum där de många äldre 

bor.  

Om kommunen hyr Diamanten som ligger centralt, så behöver man inte 

använda några fordon for att täcka det behov, som äldre behöver i centrala 

Ronneby , vilket innebär stora besparingar av fordon, samt en mycket 

effektivare arbetstid - Det finns mer fördelarr med Diamanten . Det finns en 

stor parkering på övre plan som täcker hemtjänstens behov , och en stor 

matsal mot torget på det plan som jag tycker att kommunen ska hyra , samt 

närhet till affärer för inköp till de äldre.  

Fastighetsägaren bygger säkert de kontor som kommunen önskar om de 

skriver ett långt hyresavtal, så att det blir ekonomiskt försvarbart. Man måste 

hjälpa fastighetsägaren Greger med så många motgångar han haft med denna 

fastigheter. Tänk hur mycket Greger har gjort för Ronneby kommun med 

alla dessa lägenheter som han hyr ut.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till vård- och omsorgsnämnden för 

beredning och besvarande av förslaget.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till vård- och omsorgsnämnden för 

beredning och besvarande av förslaget.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 190 Dnr 2021-000537 109 

Anmälan av medborgarförslag- anlägg en mc parkering 
centralt i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Undertecknad föreslår att det anläggs mc parkering mer centralt än i dag. 

Det är inte särskilt turistvänligt att tvingas gå långa sträckor med mc kläder en 

varm sommardag.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till teknik- fritid- och 

kulturnämnden samt näringslivs- och kommunikationsenheten för beredning 

och kommunstyrelsen för slutligt beslut.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till teknik- fritid- och 

kulturnämnden samt näringslivs- och kommunikationsenheten för beredning 

och kommunstyrelsen för slutligt beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 191 Dnr 2021-000553 109 

Anmälan av medborgarförslag- Återbruksgalleria 

 

Sammanfattning  

I Augusti 2015 invigdes världens första Återbruksgalleria i Eskilstuna, 

ReTuna, och affärsidén fungerar: 2020 såldes det återbrukade produkter för 

15,4 miljoner på ReTuna Återbruksgalleria. En ökning med närmare 92% 

från starten. Men ReTuna är mer än en handelsplats. Deras uppdrag är även 

att vara en folkbildare. Här anordnas evenemang, workshops, föreläsningar, 

temadagar - allt med fokus på hållbarhet. Jag tycker att detta är något som 

Ronneby kommun, med sitt tydliga hållbarhetstänk, skulle se som ett 

intressant projekt. Det är helt i linje med kommunens mål 12: Hållbar 

konsumtion och produktion. ReTuna ligger intill en återvinningscentral men 

det ser jag inte som ett måste då insamling istället skulle kunna ske på 

befintliga återvinningscentraler. Varför inte istället utnyttja redan befintliga 

lokaler, tex längs Karlshamnsvägen, för att ytterligare hålla hållbarhetslinjen 

och på så sätt skapa en trevligare stadsbild än vad de nu tomma 

affärslokalerna ger. Det finns ju inget som säger att det måste vara en 

traditionell galleria, det kan ju vara ett affärsstråk med trevlig inramning. 

Detta är en väldigt kortfattad förslag om ett omfattande projekt. För mer 

djupgående information besök gärna websidan https://www.retuna.se/hem/. 

Ser fram emot att höra kommunens tankar.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. Beslut fattas av kommunfullmäktige.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

beredning. Beslut fattas av kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Enheten för strategisk samhällsutveckling 

Arbetsmarknadsenheten 

Ronneby Miljö & Teknik AB. 
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§ 192 Dnr 2021-000554 109 

Anmälan av medborgarförslag-  att 
Svängesholmsvägen i Bökevik döps om till Augusta 
Tonnings väg 

 

Sammanfattning  

Jag föreslår att Svängesholmsvägen (en av de två vägarna i Bökeviks 

fiskeläge) döps om till Augusta Tonnings väg. Bakgrund I år är det 100 år 

sedan Sverige fick kvinnlig rösträtt, en händelse som har firats på olika 

ställen i Sverige under året. En av de mest framträdande och verkligt stora 

kämparna för allmän och lika rösträtt för kvinnor i Sverige var fru Augusta 

Tonning (1857-1932) född Grönvall bördig från Ronneby. Under större 

delen av sitt liv bodde hon i Ronneby och då byggde hon Villa Solvik i 

Bökevik 1914-15 där hon skapade en samlingsplats för landets 

rösträttskvinnor. Med anledning av Augusta Tonnings betydelse för 

genomförande av kvinnlig rösträtt i Sverige har hon varit nästan bortglömd 

medan namn som Ellen Key, Elin Wägner och Selma Lagerlöf lever kvar. År 

2019 gav författaren Jane Betts ut en skrift, "Augusta Tonning - Ett liv En 

röst" - (Ronneby Museer). Med anledning av denna har Sveriges Radio, 

Göteborg, Utbildningsradion, tidigare i år gjort ett intressant radioprogram 

om Augusta Tonning, vilket har sänts i repris flera gånger och som 

fortfarande kan avlyssnas på P1 Arkiv/play. Ett liten gest för att hedra en av 

Sveriges mest framstående kämpar för kvinnlig rösträtt skulle vara att döpa 

om vägen från bron till Svängsholmen, som passerar hennes älskade Solvik i 

hennes namn, därav mitt förslag.       

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till miljö- och byggnadsnämnden 

för beredning innan slutligt beslut tas av kommunfullmäktige.       

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till miljö- och byggnadsnämnden 

för beredning innan slutligt beslut tas av kommunfullmäktige.    

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 193 Dnr 2021-000562 109 

Anmälan av medborgarförslag- angående växtligheten 
längsmed Karlshamnsvägen 

 

Sammanfattning  

Alla som har en trädgård vet att man åtagit sig ett evighetsarbete. Under 

växtsäsongen räcker det inte att klippa gräs eller rensa ogräs EN gång. Det 

måste göras kontinuerligt om man vill att trädgården ska vara fin och 

välskött. Ronneby kallar sig Hjärtat i Sveriges trädgård men lever inte upp 

till den benämningen fullt ut. Vi har fantastiska planteringar vid gamla 

tingshuset och i Brunnsparken. Stora krukor med härliga blommor gläder 

invånare och besökare i centrum. Men hur ser det ut på vägen in till 

centrum? Karlshamnsvägen från Jem och Fix till stadshusrondellen kantas av 

träd på båda sidor. Nedanför träden växer det buskar och ogräs. Många 

buskar är döda och fruktansvärt risiga. Ogräset , t.ex. tistlar växer på flera 

ställen högt över buskarna. Jag skäms när jag kör med gäster längs vägen. 

Vad tänker turister som kommer till Ronneby västerifrån? Det är så ovårdat 

och fult att det verkligen inte passar om Ronneby vill kalla sig Hjärtat i 

Sveriges trädgård! EN gång om året har jag sett att man rensat ogräs där de 

senaste tre åren. Mitt förslag är: Ta bort alla buskarna och så gräs mellan 

träden som man gjort på ena sidan av sträckan mellan stadshuset OK/Q8. 

Om ni tycker att det är synd att ta bort de buskar som fortfarande lever, så låt 

de vara kvar men ta bort allt dött och allt ogräs och sköt sedan om det så som 

man måste göra med en trädgård      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till teknik- fritid- och 

kulturnämnden samt näringslivs- och kommunikationsenheten för beredning 

och kommunstyrelsen för slutligt beslut.        

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar förslaget till teknik- fritid- och 

kulturnämnden samt näringslivs- och kommunikationsenheten för beredning 

och kommunstyrelsen för slutligt beslut.   

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren  
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§ 194 Dnr 2021-000594 194 

Fråga ställd av Malin Månsson (S) till kommunalrådet 
Roger Fredriksson (M) angående hur har/ska 
barnrättsperspektivet beaktas i årets budgetprocess 

 

Sammanfattning  

Malin Månsson (S) ställer följande fråga till Roger Fredriksson (M): 

Den 1/1 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk 

Lag. 

 

I det material som SKR tagit fram som stöd i budgetarbetet, kan 

man läsa följande: De som lägger en budget ska kontinuerligt 

utvärdera hur den påverkar olika grupper av barn och säkra att 

beslutad budget leder till bästa möjliga resultat för störst antal 

barn. Särskild hänsyn ska tas till barn som lever i sårbara 

situationer. Resurser ska fördelas så att jämlikhet uppnås. 

Budgetprocessen ska vara transparent så att det blir synligt vilka 

prioriteringar som görs. Besparingar på verksamheter som 

inskränker barnets rätt till ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter får inte innebära en försämring av den befintliga nivån. 

I en ekonomisk kris får nedskärningar övervägas endast om barn 

är den grupp som påverkas minst negativt. Särskilt gäller det barn 

i sårbara situationer. 

Den 25/11 ska vi i KF besluta om kommande budget. 

 

Min fråga till dij som kommunstyrelsens ordförande är då, 

Hur har/ska barnrättsperspektivet beaktas i årets budgetprocess? 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L).  

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att frågan omvandlas till en 

interpellation och besvaras skriftligen på nästa möte.       
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Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige omvandlar frågan till en interpellation som ska 

besvaras skriftligen vid kommande möte.  

________________ 

Exp: 

Malin Månsson 

Roger Fredriksson  
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§ 195 Dnr 2021-000209 104 

Redovisning av kommunalt partistöd 2020 

 

Sammanfattning  

Partierna representerade i kommunfullmäktige i Ronneby redovisar sina 

respektive kommunala partistöd och användningen av detsamma.       

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att kommunfullmäktige 

godkänner redovisningen.       

Propositionsordning 

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

och finns att kommunfullmäktige godkänner detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 196 Dnr 2019-000739 869 

Avsiktsförklaring, Ronneby Museum 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun och Stiftelsen Blekinge museum (BLM) har en 

gemensam ambition, att det i Ronneby ska etableras ett museum för 

förmedling av fynd och berättelser om i första hand Kung Hans skepp 

Gribshunden och järnåldersbyn Vång.  

 

Ett sådant museum ska utformas med sådan kvalitet att det utgör ett 

internationellt besöksmål och därmed blir en regional angelägenhet. 

Driftformen för museet är tills vidare en öppen fråga och projektets 

slutförande förutsätter extern medfinansiering.  

 

Ronneby kommun bedriver i samarbete med BLM och Ronneby musei- och 

hembygdsförening Projekt Gribshunden. Projektet bereder beslutsunderlag 

för att kommunen slutgiltigt ska kunna ta ställning till ett museums 

slutgiltiga utformning och verkställighet. Projektledningen är lokaliserad till 

Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark. 

 

BLM har ett särskilt ansvar kring relevanta forskningsinsatser och att till ett 

museum i Ronneby erbjuda alla i sammanhanget relevanta föremål som 

fyndfördelats till BLM.   

Ronneby kommuns ambitioner kring etableringen av ett museum i Ronneby 

framgår av kommunens avsiktsförklaring fastställd av kommunfullmäktige 

2020-0x-xx samt det ekonomiska stöd kommunen utger till BLM:s 

forskningsinsatser.  

 

Parterna är vidare överens om att bilagd PM ligger till grund för de 

gemensamma ansträngningarna att realisera ett museum i Ronneby. 

Respektive part, Stiftelsen Blekinge Museum och Ronneby kommun 

bekräftar denna överenskommelse genom beslut i respektive beslutande 

instans      
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Kommunstyrelsens beslut 2021-06-29 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

bilagt samarbetsavtal.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner samarbetsavtal mellan Ronneby kommun 

och Blekinge Museum. 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom, kommunstrateg  

Blekinge Museum  
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§ 197 Dnr 2021-000361 023 

Fyllnadsval efter entledigande från uppdrag som 
ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden, Ilkka 
Toivanen (L) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige entledigande 2021-06-23 § 160 Ilka Toivonen (L) från 

uppdraget som ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden. Frågan om 

fyllnadsval bordlades.        

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att utse Robert Furlong (L) till 

ny ersättare i teknik-fritid- och kulturnämnden.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Rober Furlong (L) till ny ersättare i teknik-fritid- 

och kulturnämnden.  

________________ 

Exp: 

Rober Furlong 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Personalenheten  
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§ 198 Dnr 2021-000543 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i valnämnden, Laila Larsson (KD) 

 

Sammanfattning  

Laila Larsson (KD) anhåller om entledigande från uppdraget som ersättare i 

valnämnden.      

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Laila Larsson (KD) från uppdraget som 

ersättare i valnämnden. Fyllnadsval till ny ersättare bordläggs.   

________________ 

Exp: 

Laila Larsson  

Kommunfullmäktige 
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§ 199 Dnr 2021-000556 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
kommunrevisor, Martin Fridh Mathiasson (SD) 

 

Sammanfattning  

Martin Fridh Mathiasson (SD) anhåller om entledigande från uppdrag som 

kommunrevisor.       

Beslut 

Kommunfullmäktige entledigar Martin Fridh Mathiasson (SD) från 

uppdraget som kommunrevisor. Fyllnadsval till ny revisor bordläggs.  

________________ 

Exp: 

Martin Fridh Mathiasson  

Revisionen 

Kommunfullmäktige  
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§ 200 Dnr 2021-000561 023 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 1:e vice 
styrelseordförande i Ronneby Miljöteknik AB och 
Ronneby Miljöteknik Energi AB, Jan Demerud (M) 

 

Sammanfattning  

Jan-Demerud (M) anhåller om entledigande från uppdraget som 1:e vice 

ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M).  

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att utse Ronny Johannesson (M) till ny 1:e vice 

ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Jan Demerud från uppdraget som 1:e 

vice ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB.       

2. Kommunfullmäktige utser Ronny Johannesson (M) till ny 1:e vice 

ordförande i Ronneby Miljö & Teknik AB. 

________________ 

Exp: 

Jan Demerud 

Ronny Johannesson  

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Ekonomienheten, Johan Sjögren 
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§ 201 Dnr 2021-000586 023 

Ansökan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i direktionen för Räddningstjänsten Östra 
Blekinge, Anders Lund (M) 

 

Sammanfattning  

Anders Lund (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ersättare i direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Anders Bromée (M).  

Yrkanden 

Anders Bromée (M) yrkar på att utse Åsa Evaldsson (M) till ny ersättare i 

direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Anders Lund (M) från uppdraget 

som ersättare i direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

2. Kommunfullmäktige utser Åsa Evaldsson (M) till ny ersättare i 

direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Anders Lund 

Åsa Evaldsson 

Kanslienhten, Eva Hansson  

Räddningstjänsten Östra Blekinge  
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§ 202 Dnr 2021-000592 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och 
byggnadsnämnden, Lena Rosén (V) 

 

Sammanfattning  

Lena Rosén (V) anhåller om entledigande från uppdragen som ersättare i 

kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och byggnadsnämnden.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar på att utse sig själv till ny ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden.       

Propositionsordning 

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

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Lena Rosén (V) från uppdragen som 

ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i miljö- och 

byggnadsnämnden. Hemställan skickas till Länsstyrelsen i Blekinge 

län om ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i 

kommunfullmäktige. 

2. Kommunfullmäktige utser Peter Bowin (V) till ny ledamot i miljö- 

och byggnadsnämnden.  

________________ 

Exp: 

Lena Rosén 

Pete Bowin  

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kanslienheten, Eva Hansson 

Länsstyrelsen i Blekinge län  
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§ 203 Dnr 2021-000368 001 

Platsmarknadsföring av Blekinge i samverkan med 
Region Kalmar  

 

Sammanfattning  

Enligt uppdrag till Visit Blekinge att svara för platsmarknadsföring i 

samverkan med Region Kalmar för att understödja och utveckla den 

beslutade flyglinjen mellan Ronneby/Kalmar och Frankfurt finns ett 

offentligt åtagande att finansiera denna satsning med sammanlagt 7,5 mkr 

över 3 år med fördelning 50% år 1, 30% år 2 samt 20% år 3. 

Platsmarknadsföring kommer i första hand vara inriktad mot marknaden i 

södra Tyskland för att öka antalet besökare/affärsresenärer till regionerna 

Blekinge och Kalmar. I detta åtagande saknas i nuläget 750.000 kr. 

Karlskrona Kommun, Ronneby Kommun, Sölvesborgs Kommun och 

Olofströms Kommun har gemensamt gjort en överenskommelse att tillföra 

dessa medel till Visit Blekinge med fördelning i ovan nämnd ordning; 

250.000 kr, 250.000 kr, 125.000 kr, 125.000 kr. 

Medlen utbetalas till Visit Blekinge över 3 år enligt den procentuella 

fördelning som nämnts ovan.  

Bedömning 

Flyglinjen är beslutad enligt avtal mellan Air Dolomiti och Kalmar Öland 

Airport och planerad till start den 19 september 2021. Den kommer at vara 

av stor betydelse för vårt regionala näringslivs och i hög grad bidra till att 

underlätta internationella kontakter och tillväxt. Den skapar också stora 

möjligheter till utveckling av vår regionala besöksnäring.  

Förslag till beslut 

Att Ronneby Kommun beslutar tillföra Visit Blekinge 250.000 kr 

sammanlagt under 3 år med fördelningen 50% år 1, 30% år 2 samt 20% år 3.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra Visit Blekinge 

250.000 kr sammanlagt under 3 år med fördelningen 50% år 1, 30% år 2 

samt 20% år 3. Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP) och Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar avslag på kommunstyrelsen förslag.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige tillför Visit Blekinge 250.000 kr sammanlagt under 3 år 

med fördelningen 50% år 1, 30% år 2 samt 20% år 3. Finansiering sker via 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef 

Visit Blekinge 

Ekonomienheten  
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§ 204 Dnr 2020-000205 349 

Redovisning avseende ombyggnad Brantafors VV 

 

Sammanfattning  

Utdrag från styrelseprotokoll 2021-06-04. 

Inriktningsbeslut om fortsatt arbete Brantafors VV (B) 

VA-strateg Mattias Andersson och Affärsområdeschef Conny Miketinac 

föredrar ärendet.  

Förslag till beslut: Beslut i styrelsen på vilken typ av vattenrening som ska 

tillämpas vid ombyggnaden av Brantafors vattenverk.  

De olika förslagen är kopplade till resurser och kostnad. 

 

Beslut är taget att investera i ombyggnad av Brantafors VV för att skapa full 

redundans för vattenförsörjningen i Ronneby/Kallinge och för framtida 

utbyggnader av vattenförsörjningsområdet. 

´                     Lägre produktionskapacitet i nuvarande anläggning vilket 

innebär att man måste bygga ut. 

 

Partnering kommer att tillämpas. Upphandling är gjord och innebär 

totalentreprenad i samverkan.  

Projektstart jan 2021, fas 0. 

Nuläge fas 1- projektering, successiv kalkylering. 

Q 2 2022 inleds fas 2, entreprenad efter fastställd riktkostnad. 

Förväntas kunna vara färdigställt 2023. 

 

De fem processalternativen visas. 2 kemiska, 2 biologiska samt en 

finfiltrering med membran.  

Nuvarande reningsprocess är baserad på kemisk rening. 

 

Det som förespråkas är alternativ 2 (biologisk) som är bäst utifrån våra 

förutsättningar och ställda krav.  
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Kemisk rening (alt 1) valdes till vidare hantering till projektgruppen då man 

såg att biologisk rening visade en högre investeringskostnad. Dock har alt. 2 

en lägre driftskostnad. 

 

Kalkylering för alt. 1 och 2 visas.  

Erfarenhetsbaserad utformning vilket ger en mer träffsäker kalkyl. Observera 

att det är en budgetkalkyl.  

 

Kostnadsbedömning investering: Alt. 1: 84 Mkr. Tillkommande yta ca 600 

m2. 

Alt.2: 99,7 Mkr. Tillkommande yta ca 900 m2. 

 

Alt. 1 visar ett sämre alternativ ur miljösynpunkt med tanke på mängden 

kemikalier som används. Mer sårbart i en krissituation (brist på kemikalier). 

 

Alt. 2 ger högre barriärhöjd och är dessutom en mer robust process vid 

störningar. Mindre kemikalieförbrukning och därmed oberoende i en 

krissituation. Bättre kontinuitetshantering. 

 

Styrelsen beslutar att förorda alternativ 2 och lyfta fram en justering av 

investeringsbudgeten för VA till Kommunfullmäktige.  

Syftet med att ta upp ärendet i Ksau 
Beslut om att investeringsbudgeten för ombyggnaden av Brantafors 
VV justeras. 
Nuvarande investeringsbudget: 
2021, 30 Mnkr 
2022, 40 Mnkr.        

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta om en justering av investeringsbudgeten enligt 

bolagsstyrelsens inriktningsbeslut.       
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Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna föreslaget alternativ två (biologisk rening) och justera 

investeringsbudgeten efter detta.  

2. Ge styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB i uppdrag att se 

över eventuell effekt på brukningstaxan och återkomma med en 

återapportering kring detta i höst. Återrapporteringen ska 

innehålla en bedömning kring den framtida taxesättningen i och 

med beslutet om investering. Återrapporteringen sker till 

kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna föreslaget alternativ två (biologisk rening) och justera 

investeringsbudgeten efter detta.  

2. Ge styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB i uppdrag att se 

över eventuell effekt på brukningstaxan och återkomma med en 

återapportering kring detta i höst. Återrapporteringen ska 

innehålla en bedömning kring den framtida taxesättningen i och 

med beslutet om investering. Återrapporteringen sker till 

kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

Peter Berglin, VD Ronneby Miljö & Teknik AB 

Conny Miketinac, VA-chef Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 205 Dnr 2020-000210 250 

Förstudie för byggnation av idrottshall i Listerby 

 

Sammanfattning  

En förstudie kring ny idrottshall i Listerby har genomförts under sommaren. 

Förstudien har tittat på kostnader, förutsättningar, alternativ utformning av 

hallar och lämplig fysisk placering. Förstudierapporten visar på ett behov av 

ny idrottshall i Listerby. Platsen som pekas ut är centrumtomten (vid gamla 

affären) i Listerby. Medborgardialog har skett genom samtal med bland 

annat föreningar och en öppen enkät på nätet. Förstudien är gjord enligt 

Ronneby kommuns projektmodell och förstudien visar att de kostnader som 

bygget innebär är acceptabla mot den nytta som skapas och därför bör man 

gå vidare med projektet.   

Ärendet var upp i kommunstyrelsens arbetsutskott för beslut i februari 2021 

men återremitterades med ett antal punkter som redovisas under bedömning.       

Bedömning 

En idrottshall i Listerby var ett vallöfte från Ronnebyalliansens inför valet 

2018. Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen erhöll ett särskilt uppdrag från 

kommunfullmäktige i budgeten 2019 om att ta fram ett förslag på 

projektplan för uppförande av en idrottshall i Listerby med redovisning till 

kommunstyrelsen i juni 2019. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-28 att 

godkänna den föreslagna projektplanen. Projektplanen innebar att arbetet 

skulle startas upp med en förstudie där bland annat en dialogfas med boende 

och föreningar ska ske för att fånga upp önskemål och synpunkter till 

projektet. Mark- och exploateringsenheten fick i uppdrag att samordna en 

projektledare och genomföra en förstudie. 

Under sommaren 2020 genomfördes en medborgardialog på nätet genom en 

enkät med ett antal frågor (se bilagor) samt ett antal samtal med olika 

föreningar och intresserade i Listerbyområdet. Studiebesök till allhallen i 

Holmsjö genomfördes för att hämta information kring hur en allhall är 

uppbyggd och även få med sig lärdomar ifrån det projektet.  

Flera placeringar har diskuterats och kommit upp i medborgardialogen. 

Bland annat centrumtomten vid gamla affären och åkern bredvid förskolan 

Backsippan. Förstudien pekar ut centrumtomten som det bästa alternativet.  

Kostnader för att uppföra en hall beror på den omfattning av hall som man 

beslutar om. Detaljplan kommer att krävas och bör snarast ges som uppdrag 

till enheten för strategisk samhällsutveckling för att en detaljplan ska stå klar 

när projektering kan vara klar om sådant beslut tas. Driftskostnaden beror på 
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vilken hall som uppförs men som jämförelse kan tas Ronneby Sporthall där 

driftskostnaden är ca 2, 8 miljoner/år. 

Förstudien har genomförts enligt beslutad projektmodell för Ronneby 

Kommun. Det innebär att förstudien ska leda till beslut om fortsättande eller 

inte. Förstudien som gjorts visar på behov av att fortsätta med projektet. 

Listerbyskolan är trångbodd och samhället Listerby växer. Nyttan med att 

genomföra projektet är rimlig i förhållande till de kostnader som projektet 

medför. 

Tidsplan för projektet skulle kunna se ut som följande (och är under 

förutsättning att allt flyter på, politiska beslut tas och finansiering finns): 

Hösten/vintern 2020 – Förstudien avrapporteras och godkänns politiskt. I 

samband med detta ges uppdrag till Miljö- och byggnadsnämnden att starta 

detaljplan. 

- Sommar 2021 – Uppstart av detaljplanearbetet. 

- Vinter 2021/2022 – Projektering av området och utemiljön. 

- Sommaren 2022 – Antagande av detaljplan. 

- Hösten 2022 – Byggprocessen startar. 

- Vintern 2023 – Idrottshallen klar för att tas i bruk och utemiljön 

färdigställd. 

 

För att projektet ska kunna fortsätta efter förstudiearbetet krävs dels beslut 

om detaljplan dels beslut om uppstart av projektgrupp och beslut om 

finansiering. Byggprojektledare finns hos Mark- och exploateringsenheten 

och uppdraget ska riktas till den enheten. 

Nedan följer information kring placering, innehåll etc: 

Placering – Ronneby 16:8 & Ronneby 16:163  

Under sommaren 2020 gjordes en förstudie som pekade ut ”affärstomten” i 

Listerby som den mest lämpliga placeringen för en ny idrottshall. 

Fastigheterna har ett bra läge för kommunikationer med gång- och 

cykelvägar från E22, Listerbys samhälle samt Johannishus. I 

översiktsplanen är denna plats utpekad att i framtiden vara en centrumpunkt 

för tätorten. I direkt anslutning till platsen finns en busshållplats samt 

Listerbys skola. Området ligger bra till vid Yxnarumsvägen och det går att 

sig till hallen utan att behöva köra igenom villaområden och 

förskoleområde. Marken ägs av Ronneby Kommun och ytan är lämpligt 

stor, förutsatt att bordtennislokalen rivs, för en hall med tillräckligt många 

parkeringar och en attraktiv utomhusmiljö med eventuell utomhus-aktivitet. 
Utöver detta framkom det efter medborgardialogen att affärstomten är den 
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yta som invånarna och föreningarna föredrog för placering av en idrottshall. 

De önskade en plats som är i närheten av skola och även centralt i Listerby.  

I förstudien vägdes för och nackdelar mellan olika placeringar och en plats 

som tillsammans med affärstomten var en av de aktuella var åkern bredvid 

Backsippans förskola. Problematiken med platsen är närheten till förskola 

och villaområde vilket gjorde att detta förslag om plats inte sågs som lika 

lämpligt som affärstomten. Därtill har området inte riktigt ett lika bra läge 

för kommunikationer med gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik som 

affärstomten och marken ägs inte av Ronneby Kommun. Trots att åkern 

tillsammans med affärstomten var den mest föreslagna av invånarna under 

medborgardialogen var det samtidigt den plats som en stor andel var 

negativa till. Invånarna i området tyckte att platsen skulle förstöra den lugna 

gatan de idag bor på med naturen intill. För en följsam process där 

kommunen tar hänsyn till kommuninvånarna är den enligt projektplanen och 

förstudien föreslagna platsen, affärstomten, en bra placering för 

idrottshallen.  

Utomhusområde  

Parkering - I närheten av Listerby 16:8 och Listerby 16:163 finns inga större 

parkeringar. Listerbyskolan och Backsippans förskola som båda ligger i 

närheten av platsen har ihop ca 30st parkeringsplatser. En fullstor hall kan 

attrahera fler tävlingar och matcher där ett stort antal parkeringsplatser kan 

vara nödvändigt, men dessa antas inte ske regelbundet och bör inte vara 

dimensioneringsgrundande.  

   

Utomhusmiljö/utomhusaktiviteter  

För att skapa ett attraktivt område och för att tona ner byggnaden och 

parkeringsområdet bör det finnas tillräckligt med yta för en vacker utemiljö 

där någon eller några former av utomhusaktivitet kan utövas.  

• Placeras idrottshallen ungefärligt som i förslagen nedan blir 

det en yta bakom byggnaden som är bra att nyttja till exempelvis 

cykelparkering  

• GC-vägen som går längs Yxnarumsvägen intill fastigheterna 

kan ha en passage till området ”cykelparkering” för att undvika 

att behöva cykla eller gå genom parkeringen mer än nödvändigt  

• VA-ledningar finns i marken på båda fastigheterna. Byggnad 

går inte att placera på ett sätt som helt undviker att den placeras 

ovanför ledningarna. Viss ledningsflytt kan därför komma att 

behövas  
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Idrottshallen  

Innehållet i hallen är anpassat efter olika åldrar men har främst 

skolverksamheten samt föreningarna som finns i sydöstra 

kommundelarna i beaktande. Hall, parkering och 

utomhusmiljö är placerade på ett sätt som nyttjar platsen bra 

och ger utrymme att få med diverse delar som skapar ett 

funktionellt område. Placering av hallen är närmst 

Yxnarumsvägen för att hålla avstånd till villatomter, ha 

utomhusmiljön en bit bort från vägen, att parkeringen är 

lättillgänglig samt att det ska vara säkert att ta sig till hallen. 

Det innehåll som tagits med i förslagen är de som anses vara 

betydelsefulla att ha med. Beroende på hur man väljer att 

utforma byggnaden skiljer sig förslagen. Se nästa sida för de 

olika alternativen 
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Byggnad – 2 plan  

 
Kartbild över fastigheterna Listerby 16:8 & Listerby 16:163 med förslag på 

situationsplan (2 plan)  

  

  

Idrottshall nedre plan  

• En fullstor idrottshall mäter 43x24m, 1032m2. Fri takhöjd i hallen ska vara 

minst 7m vilket är ett krav för att få bedriva tävlingar  

• En bollplan är 40x20m  
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• Teleskopläktare i hallen som är ca 2m på djupet och med den längd som 

planen har  

            Övrig yta nedre plan  

• 4 stycken omklädningsrum  

• Förvaringsutrymmen till redskap, städ med mera  

• Domarrum  

• Entré  

• WC/RWC till besökare  

• Kiosk. En mindre verksamhet med möjlighet att köpa t.ex. lättare tilltugg 

och drycker   

• Hiss/trapputrymme  

 

Skissförslag av Zijad Bico. Skissen visar nedre plan på en byggnad i 2 plan. 

(Ritningsunderlaget är en grov skiss som visar hur de olika funktionerna i idrottshallen kan 

vara placerade)  
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Övre plan  

• Bordtennislokal  

• Ett rum för exempelvis möten och lektioner  

• WC till besökande  

• Förvaringsutrymmen till redskap, städ med mera  

• 2 stycken mindre omklädningsrum för aktiviteter i 

”bordtennislokalen”  

• Hiss/trapputrymme  

  

  
Skissförslag av Zijad Bico. Skissen visar övre plan på en byggnad i 2 plan. (Ritningsunderlaget är en 

grov skiss som visar hur de olika funktionerna i idrottshallen kan vara placerade)  
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Byggnad – 1 plan  

 
Kartbild över fastigheterna Listerby 16:8 & Listerby 16:163 med förslag på 

situationsplan (1 plan)  

  

Idrottshall  

• En fullstor idrottshall mäter 43x24m, 1032m2. Fri takhöjd i 

hallen ska vara minst 7m vilket är ett krav för att få bedriva 

tävlingar  

• En bollplan är 40x20m  
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• Teleskopläktare i hallen som är ca 2m på djupet och med den 

längd som planen har   

Övrig yta  

• 4 stycken omklädningsrum  

• 1 mindre omklädningsrum för aktiviteter i ”bordtennislokalen”  

• Bordtennislokal  

• Domarrum  

• Entré  

• WC/RWC till besökare  

• Ett rum för exempelvis möten och lektioner  

• Förvaringsutrymmen till redskap, städ med mera  

• Kiosk. En mindre verksamhet med möjlighet att köpa t.ex. 

lättare tilltugg och drycker  

 

Skissförslag av Zijad Bico. Skissen visar en enplansbyggnad. (Ritningsunderlaget är en grov skiss som 

visar hur de olika funktionerna i idrottshallen kan vara placerade)  

   

  Förutsättningar för byggnad med 1 respektive 2 plan  

  Enplansbyggnad  

• Byggnaden har ungefär 1900m2 golvyta och tar 

upp ungefär samma yta på marken  
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• Okej med parkeringsmöjligheter, ca 30st enligt 

föreslagen situationsplan. Går att utöka vid behov men med 

negativ påverkan på utomhusmiljöområdet  

• Sämre förutsättningar med ont om yta att få in en 

GC-väg i området. Detta kan medföra en mindre säker 

anslutning att ta sig till hallen från skolan  

  Tvåplansbyggnad  

• Byggnaden har ungefär 2100m2 golvyta  

• Byggnaden tar upp ungefär 1600m2 på marken  

• Gott om parkeringsmöjligheter, ca 40st enligt 

föreslagen situationsplan  

• En ny GC-väg kan förslagsvis placeras i söder av 

fastigheterna för att undvika cykling och gång mitt i 

parkeringsområdet för ett säkrare sätt att ta sig till hallen. 

Vägen kan gå samman med befintlig GC-väg längs 

Abergavägen som leder bort till Listerbyskolan  

Kostnader  

En enplansbyggnad skulle innebära att bordtennislokalen kan placeras på 

ena kortsidan av byggnaden och kommer i sådana fall medföra ungefär 

300m2 mer yta på marken. För en enplansbyggnad krävs då exempelvis mer 

grundläggnings-arbeten och större bottenplatta än vid byggnation av en 

tvåplansbyggnad. I sin tur tillkommer det också extra takstomme och 

yttertak för den lägre delen av byggnaden och exempelvis rördragningar kan 

bli flera och mer komplicerade. Fördelen med en tvåplansbyggnad utöver att 

det i det stora hela blir billigare än en enplansbyggnad är att man får mer yta 

för pengarna. Hur stor kostnadsskillnad det skulle bli att bygga en 

enplansbyggnad i jämförelse med en tvåplansbyggnad har med de 

förutsättningar vi haft i detta skede av projektet inte kunnat fastställas med 

säkerhet. Kostnaden för en idrottshall i Listerby är beräknad till ca 40 

miljoner, inklusive markarbeten. Materialval kommer att påverka priset. 

Prishöjningarna på byggmaterial och entreprenadarbeten har varit stor det 

senaste året.  

 Bordtennislokalen  

  
På fastigheten Listerby 16:163 finns idag en bordtennislokal. Lokalen 

används flitigt av Listerby IK Bordtennis med fasta tider eftermiddag samt 

kväll måndag-torsdag och matcher, träningshelger med mera på lördagar 

och söndagar. Det är därför viktigt för bordtennisklubben att de har tillgång 

till en ny lokal vid rivning av den nuvarande för att kunna fortsätta sin 

verksamhet. I befintlig lokal kan klubben ha 5 bord uppe för nybörjare och 4 
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bord för de som är duktigare. För att tävla i division 3 räknar man en yta på 

12x5m/bord. Bordtennislokalen kan därför förslagsvis vara 25x12m för att 

få plats med 5 bord eller 4 bord och plats för publik.  

Bordtennislokalen kan övriga tider användas till annan verksamhet och 

andra aktiviteter förutsatt att borden är hopfällbara. Bordtennisverksamheten 

har flaggat för att hopfällbara bord blir mer tidskrävande för verksamheten. 

De är också oroliga att deras utrustning inte är säker under den tid lokalen 

används till andra aktiviteter. Kan bordtennisen inte erbjudas en helt egen 

lokal som endast är till för deras förfogande får ovanstående svårigheter 

anses vara lösbara.  

  

Kan bordtennisverksamheten placeras på annan plats än i nya idrottshallen?  

Mötesrummet/lektionssalen som är inritad i förslagen för den nya 

idrottshallen avser en yta på ungefär 60m2. För att bordtennisverksamheten 

ska fungera behövs en yta som är betydligt större än så. Om rummet 

vidhåller den ungefärliga ytan även i en senare skiss innebär det att endast 

ett bordtennisbord skulle få plats och en fungerande verksamhet hade inte 

varit möjlig. Även om lektionssalen ökar något i storlek kommer den inte 

motsvara den storlek som behövs för bordtennisen. Rummet skulle inte 

heller ha rätt förutsättningar för idrottsverksamhet.  

Listerbyskolans gymnastikhall är liten, 160m2. Det innebär att bordtennisens 

verksamhet inte blir optimal att flytta till salen rent storleksmässigt. Som 

nämnt tidigare önskar bordtennisverksamheten att ha bord som de kan ha 

stående en längre tid och som inte behövs fällas ihop och ställas undan efter 

varje träning- eller tävlingstillfälle. Skulle de få ha gymnastikensalen som 

ny lokal till enbart deras verksamhet kan de ha borden på plats och slippa 

arbetet med att flytta dem. Att flytta verksamheten till gymnastiksalen kan 

där av ses som en potentiell lösning, men problematiken med storleken 

kvarstår och väger tungt. De skulle enbart få plats med 3st bord på ytan 

vilket är en minskning mot vad de har idag och  

deras verksamhet kommer inte ha möjlighet att vara densamma  

 

 

Listerbyskolan  

  
Skolans befintliga gymnastiksal, inklusive omklädningsrum – vilka 

användningsområden kan tillämpas?  
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Listerbyskolans gymnastiksal är 16x10m, 160m2, med ett redskapsutrymme 

på 28m2. Det finns två omklädningsrum i källaren som har en sammanlagd 

storlek på 70m2.   

Antalet elever på Listerbyskolan har ökat och är idag runt 200st. Skolan är 

trångbodd och har ett behov av fler lokaler. I takt med att Listerby 

expanderas innebär fler bostäder ett extra behov av platser i skolan. 

Utbildningsförvaltningen har tidigare startat en utredning om att bygga om 

skolans gymnastiksal till lektionssalar. Möjligheterna var då att få två nya 

salar och några mindre grupprum.  

Beroende på hur man väljer att bygga om Listerbyskolans gymnastiksal 

krävs ombyggnation i varierande omfattning. Med förutsättning att salen 

byggs om till lektionssalar är det en del ombyggnationer som behövs. 

Golvet ska ses över och nya innerväggar ska upp för att skapa rum. 

Gymnastikhallen har lägsta innertakhöjd på cirka 5,3m vilket är för lågt för 

att bygga i två plan. Om man bygger i endast ett plan måste akustiken 

undersökas. Möjligheten finns att sänka ner ett undertak men trots det krävs 

akustikåtgärder för att ljudet inte ska vandra mellan salarna. Det viktigaste i 

lektionssalar är att akustiken ska vara bra samt att det kommer finnas 

ventilation och dagsljus. Fönstren i salen sitter idag högt upp men väggen 

längs långsidan av salen är en yttervägg där nya fönster kan skapas och på 

så sätt tillföra ljus till eventuella klassrum. Det vi ska ha i åtanke är att två 

klassrum inte innebär att vi täcker ett långsiktigt behov för skolan men 

alternativ utreds av UF i både korta och längre perspektiv. I det nuvarande 

skedet skulle byggnation av två nya salar samt två nya grupprum medföra 

att skolans mest angelägna behov kan tillgodoses.  

De 2 omklädningsrummen i källaren är i gott skick, delar av dem 

renoverades i samband om ombyggnation av skolan 2016. Att därför nyttja 

omklädningsrummen i befintligt skick och till samma ändamål vore ett bra 

val. Omklädningsrummen skulle kunna komma väl till användning vid 

nyttjande av Listerbyskolans spontanidrottsplats om barnen ska ha 

utegymnastik. För att undvika att barnen behöver ta sig till den nya 

idrottshallen för att byta om och ta sig tillbaka till skolan är det positivt om 

omklädningsrummen kan vara kvar.  

Salen bör byggas om till det användningsområde som anses vara prioriterat. 

I detta läge är det svårt att avgöra vad som vore mest fördelaktigt att bygga 

om salen till, även om lektionssalar är aktuellt, och vilka ombyggnationer 

samt kostnader det innebär. För att ta rätt beslut krävs en projektgrupp 

bestående av representanter från olika förvaltningar som ser kommande 

verksamheters intressen och vilka behov som är viktigast att tillgodose. I sin 

tur görs fler utredningar för att ge tydliga svar på exempelvis hur viktiga 

delar som akustik kan lösas om ombyggnation blir av samt vilket inverkan 

nya klassrum skulle ha på Listerbyskolan på lång sikt.  
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Skissförslag av Zijad Bico. Gymnastiksal byggs om till två klassrum (2x64m2) och två grupprum.  

Trappa ner till omklädningsrum stängs/låses eventuellt (behöver kollas med brand).  

Cykelskjulet/cykelparkeringen längs gymnastiksalens fasad behöver flyttas för att öppna upp för 

fönster in i klassrum. Nya fönster till grupprum. (Ritningsunderlaget är en grov skiss)  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 

besluta föreslå Kommunfullmäktige  

 Att godkänna placering av ny idrottshall på Listerby 16:8 

och 16:163 

 Att uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att 

påbörja ny detaljplan på Listerby 16:8 och 16:163 

 Att uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta 

projektgrupp för att påbörja projekteringsunderlag till 

beslut om investering för ny idrottshall i Listerby. 

 Att tilldela investeringsmedel om 500 000 till mark- och 

exploateringsenheten som finansiering till konsultstöd i 

projekteringen.      
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Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna placering av ny idrottshall på Listerby 16:8 och 16:163 

2. Uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att påbörja ny 

detaljplan på Listerby 16:8 och 16:163. 

3. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för 

att påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för ny 

idrottshall i Listerby. 

4. Tilldela investeringsmedel om 500 000 till mark- och 

exploateringsenheten som finansiering till konsultstöd i 

projekteringen. Finansiering sker via extern upplåning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S), Roger Fredriksson (M), Lova Necksten 

(MP), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson 

(C). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag med följande 

tillägg: 

- När planeringen av omklädningsrummen sker ska det göras enligt 1-1 

principen avseende omklädningsrummens duschar.  

 

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

bifall till Malin Månssons (S) förslag. 

 

Roger Fredriksson (M) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar avslag på Malin 

Månssons (S) förslag.        

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Malin Månssons 

(S) tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

avslår detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifall Malin Månssons (S) tilläggsförslag röstar ja. 

De som önskar avslå Malin Månssons (S) tilläggsförslag röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga b, avges tjugo 

(20) ja-röster, tjugoåtta (28) nej-röster och en (1) är frånvarande, varefter 

ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Malin Månssons (S) 

tilläggsförslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna placering av ny idrottshall på Listerby 16:8 och 16:163 

2. Uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att påbörja ny 

detaljplan på Listerby 16:8 och 16:163. 

3. Uppdra åt mark- och exploateringsenheten att starta projektgrupp för 

att påbörja projekteringsunderlag till beslut om investering för ny 

idrottshall i Listerby. 

4. Tilldela investeringsmedel om 500 000 till mark- och 

exploateringsenheten som finansiering till konsultstöd i 

projekteringen. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Anna Hinseäng, mark, och exploateringsenheten  

Ekonomienheten  
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§ 206 Dnr 2021-000481 252 

Köp av Stora Årsjömåla 3:8 

 

Sammanfattning  

Fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 i Backaryd om 41 hektar har legat ute till 

försäljning. Försäljning har skett genom anbudsförfarande. Mark- och 

exploateringschefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen i juni genom ett 

informationsärende att lämna bud på fastigheten motsvarande genomförd 

värdering 2020-10-05 om sex miljoner.  

Bedömning 

Kommunen har under flera år visat intresse för fastigheten Stora Årsjömåla 

3:8 i Backaryd för att kunna utveckla vidare Backaryd och skapa attraktiva 

tomter. Fastigheten gränsar till sjön Årsjön. Något köp har inte kommit till 

stånd trots flera kontakter med markägarna. Fastigheten är 41 hektar stor och 

ligger i anslutning till Backaryds samhälle. Delar av fastigheten ligger inom 

LIS (område för landsbygdsutveckling). I juni lades fastigheten ut till 

försäljning genom fastighetsmäklarbolaget Areal med mäklare Gunnar 

Jönsson. Försäljning har skett genom anbudsförfarande. Mark- och 

exploateringschefen fick i uppdrag från Kommunstyrelsen i juni genom ett 

informationsärende att lämna bud på fastigheten motsvarande genomförd 

värdering 2020-10-05 om sex miljoner. Flera anbudsgivare fanns på 

fastigheten men säljarna valde att godkänna kommunen som köpare. Säljarna 

är medvetna om att beslut krävs av Kommunfullmäktige innan köp kan 

genomföras.  

Köpekontrakt och depositionsavtal finns upprättat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt och 

genomföra köp av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för sex miljoner kronor.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt och genomföra köp av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för sex 

miljoner kronor. Finansiering sker via extern upplåning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M).  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(113) 
2021-09-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

tillägget att 100 000 kronor i lagfartskostnader läggs till totalsumman.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) tilläggsförslag.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Propositionsordning 2 

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

(RP) tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt och genomföra köp 

av fastigheten Stora Årsjömåla 3:8 för 6 100 000 kronor. Finansiering sker 

via extern upplåning.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 

Ekonomienheten  
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§ 207 Dnr 2019-000148 253 

Fastighetsförsäljning Kilen  

 

Sammanfattning  

Acasa Bostad AB har sedan juni 2020 markanvisning på Kilen 5, byggrätten 

närmast centrum.  Bygglov för nybyggnation av 48 lägenheter i två 

huskroppar samt parkeringsytor mm finns.  

Bedömning 

Framtaget köpeavtal följer samma form som de två tidigare 

fastighetsförsäljningarna i kv Kilen. Markpriset uppgår till 125 kr per 

kvadratmeter enligt gällande riktlinjer för kvarteret, vilket för Kilen 5 ger en 

köpeskilling på 395 000 kr.  

Övergripande tidplan för Acasas planerade byggnation på Kilen 5 är att 

markarbeten startar i februari 2022. Sedan följer produktion i fabrik med 

beräknad leverans av hus 1 i juni 2022 och hus 2 i september 2022. 

Inflyttning är preliminärt satt till november 2022 respektive februari 2023.  

Parallellt med byggnationen på Kilen sker även bolagets byggnation på 

Björnen 10 (fd Espegården) där inflytt beräknas ske sommaren 2022.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna försäljning av Kilen 5 till Acasa 

Bostad AB enligt bifogat köpeavtal.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 

Kilen 5 till Acasa Bostad AB enligt bifogat köpeavtal. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(113) 
2021-09-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner försäljning av Kilen 5 till Acasa Bostad AB 

enligt bifogat köpeavtal, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten 

Acasa Bostad AB  
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§ 208 Dnr 2021-000423 001 

Överlämnande av allmänna handlingar, miljö- och 
byggnadsnämnden, 
planverksamheten/kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 170 

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-04 § 46 att överföra ansvaret för 

utarbetande av detaljplaner från miljö- och byggnadsnämnden till 

kommunstyrelsen. Vården av de allmänna handlingar som härrörs till samma 

verksamhet bör därför övertas av kommunstyrelsen. Enligt arkivlagen § 15 

krävs ett beslut av kommunfullmäktige för att en kommunal myndighet ska 

kunna avhända sig allmänna handlingar.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående 

ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete 

överlämnas till kommunstyrelsen.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att samtliga allmänna handlingar som tillhör pågående 

ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras detaljplanearbete 

överlämnas till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att samtliga allmänna 

handlingar som tillhör pågående ärenden från miljö- och byggnadsnämnden 

och deras detaljplanearbete överlämnas till kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga allmänna handlingar som tillhör 

pågående ärenden från miljö- och byggnadsnämnden och deras 

detaljplanearbete överlämnas till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunarkivarier, Anders Karlsson  
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§ 209 Dnr 2021-000424 000 

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens 
tjänstegarantier 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 171 

Kommunfullmäktige har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram 

förslag på tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde. 

I april 2019 beslutade miljö- och byggnadsnämnden (MBN § 103/2019) om 

tjänstegarantier för miljö- och byggnadsnämnden/miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Nämndens beslut presenterades i kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 21/10-2019. Genom § 411/2019 beslutade 

kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera miljö- och 

byggnadsnämndens förslag till tjänstegarantier med motiveringen att det i 

ärendet kompletteras/tydliggörs vilka konkreta konsekvenser som uppstår i 

de fall tjänstegarantierna inte uppfylls. 

I juni 2020 lyfte miljö- och byggnadsförvaltningen ett nytt förslag om 

tjänstegarantier till miljö- och byggnadsnämnden. Skillnaden från det första 

förslaget på tjänstegarantier var att tjänstegarantin för avlopp hade bearbetats 

och bedömdes vara mer relevant för sökanden och att 2 olika alternativ om 

konsekvenser fanns med. Genom beslut § 159/2020 antog miljö- och 

byggnadsnämnden det nya förslaget om tjänstegarantier. Beslutet om 

tjänstegarantier presenterades i kommunstyrelsens arbetsutskott den 10/8-

2020. Genom beslut § 282/2020 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott 

att återremittera ärendet på nytt till miljö- och byggnadsnämnden med 

hänvisning till att man förordade det alternativ som benämnts alternativ 2. 

I september 2020 tog miljö- och byggnadsnämnden ett nytt beslut om 

tjänstegarantier (MBN § 236/2020). Beslutet innehöll det gamla förslaget på 

tjänstegaranti för avlopp från 2019 och inte det nya, bearbetade förslaget 

som förvaltningen presenterade i juni 2020. Varken nämndens beslut eller 

kommunfullmäktiges beslut (KF § 290/2020) har nått personal på miljö- och 

hälsoskyddsenheten som skulle arbeta med implementering av 

tjänstegarantier. Diskrepansen i beslutade tjänstegarantier har då först 

upptäckts i februari 2021 av personal som arbetar med enskilda avlopp. 

Personalen på miljö- och hälsoskyddsenheten som berördes av 

kommunfullmäktiges beslut (daterat 2020-11-26) om tjänstegarantier hade 

2021-02-09 informerats om det via epost och interna möten.        
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Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att godta följande 

ändringar av miljö- och byggnadsnämndens tjänstegarantier: 

- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 

290/2020)  

”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 

anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 

bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 

diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 

med följande tjänstegaranti: 

Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 

den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 

arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 

byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 

arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås också att föreslå kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna följande tillägg: 

Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 

kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 

bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 

MBN beslutar att tjänstegarantierna inte gäller under semesterperioden dvs. 

mellan den 1 juni och den 31 augusti.       

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att godta följande ändringar av miljö- och 

byggnadsnämndens tjänstegarantier: 

- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 

290/2020)  

”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 

anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 

bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 

diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 

med följande tjänstegaranti: 

Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 

den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(113) 
2021-09-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 

byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 

arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår också kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna följande tillägg: 

Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 

kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 

bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 

Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1 juni 

och den 31 augusti. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godta följande 

ändringar av miljö- och byggnadsnämndens tjänstegarantier: 

- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 

290/2020)  

”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 

anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 

bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 

diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 

med följande tjänstegaranti: 

Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 

den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 

arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 

byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 

arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

följande tillägg: 

Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 

kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 

bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 

Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1 

juni och den 31 augusti. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

1. Kommunfullmäktige godtar följande ändringar av miljö- och 

byggnadsnämndens tjänstegarantier: 

- ersätta nedan angiven tjänstegaranti gällande enskilda avlopp (KF § 

290/2020)  

”Vid ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning eller 

anmälan om ändring av avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för 

bokning av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att handlingar 

diarieförts på miljö- och byggnadsförvaltningen.” 

med följande tjänstegaranti: 

Vid komplett ansökan om tillstånd för inrättande av avloppsanläggning ska 

den sökande kontaktas för bokning av förhandsinspektion inom 10 

arbetsdagar från det att handlingar diarieförts på miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Är ansökan om tillstånd inte komplett ska miljö- och 

byggnadsförvaltningen begära in kompletteringar inom 3 veckor (15 

arbetsdagar) från att ansökan diarieförts. 

2. Kommunfullmäktige godkänner följande tillägg: 

Miljö-och hälsoskyddsenheten har få och specialiserade handläggare. Det 

kan därför bli svårt att uppfylla tjänstegarantierna under perioder då 

bemanningen är mindre än normalt eller då nyckelpersoner inte är i tjänst. 

Tjänstegarantierna gäller inte under semesterperioden dvs. mellan den 1 

juni och den 31 augusti. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 210 Dnr 2021-000425 003 

Hantering av krisledningsnämndens beslut om 
avgiftsbefrielse från taxor och avgifter  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-06-16 § 174 

Krisledningsnämnden fattade beslut 2020-12-11 § 41 om att inte ta ut några 

avgifter eller taxor för livsmedelstillsyn, alkoholtillstånd, tobakstillsyn, 

utskänkningstillsyn eller andra tillsynskostnader som berör socialnämnden 

och miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun för 2021. Därefter har 

fråga uppkommit om krisledningsnämnden varit behörigt beslutsorgan att 

fatta ifrågavarande beslut. Miljö- och byggnadsnämnden gav vid 

nämndsammanträde den 19 maj 2021 förvaltningen i uppdrag att utreda om 

krisledningsnämndens beslut är tillräckligt eller om det krävs att ett ärende 

initieras för att säkerställa avgiftsfrihet enligt krisledningsnämndens beslut. 

 

Förvaltningen gör bedömningen att krisledningsnämndens beslut sannolikt 

inte är lagligen grundat och att ett ärende därför bör initieras i syfte att 

kommunfullmäktige slutligen beslutar i ärendet. För att komma till rätta med 

den osäkerhet som vidlåder krisledningsnämndens beslut såvitt avser miljö- 

och byggnadsnämndens verksamhet och i syfte att krisledningsnämndens 

beslut så långt möjligt ska få genomslagskraft anser miljö- och 

byggnadsnämnden att kommunfullmäktige så långt juridiskt möjligt ska fatta 

ett med krisledningsnämnden likalydande beslut.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att beslut fattas om att för 2021 inte ta 

ut några avgifter eller taxor för tillsynsåtgärder inom miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhetsområde med undantag för obligatoriska 

avgifter för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen och lagen om foder och 

animaliska biprodukter.  

 

I syfte att krisledningsnämndens beslut så långt möjligt får genomslagskraft 

anser miljö- och byggnadsnämnden att kommunfullmäktiga bör fatta beslut 

som äger tillämpning från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 

2021. Det finns i 2 kap. 4 § kommunallagen ett förbud mot att besluta med 

tillbakaverkande kraft till nackdel för medlemmarna. Förevarande beslut är 

emellertid inte till nackdel för medlem och hindrar därför inte att beslutet 

gäller från och med den 1 januari 2021.        
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Bedömning 

Har rätt beslutsorgan fattat beslutet - bör nytt beslut fattas? 

Beslut om taxor, avgifter eller motsvarande pålagor bedöms generellt vara av 

sådan principiell beskaffenhet att endast kommunfullmäktige äger rätt att 

besluta (se 5 kap. 1 § kommunallagen, främst punkterna 1 och 2). Det 

ankommer på vederbörande nämnd att på grundval av vad 

kommunfullmäktige beslutat fastställa avgiften. I sammanhanget kan det 

förekomma att kommunfullmäktige beslutat att nämnden under vissa givna 

förhållanden äger rätt att sätta ned avgiften eller i övrigt justera avgiften. Inte 

sällan uttrycks det på sätt att nämnden i det enskilda fallet äger rätt att beakta 

vissa förhållanden. Det förekommer också att detta uttrycks i än mer 

allmänna ordalag som då kan uppfattas som en generell rätt för nämnden 

besluta om nedsättning eller justering av avgifterna.  

I taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken, strålskyddslagen, lag om 

tobak och liknande produkter m.fl. lagstiftningar som antogs av 

kommunfullmäktige genom beslut 2020-11-26 § 291 återfinns bestämmelser 

om nedsättning av taxa. Enligt 4 § får beslut om avgift eller om nedsättning 

eller efterskänkande av avgift fattas av miljö- och byggnadsnämnden som 

också är ansvarig för handläggningen av den ansökan, den anmälan eller den 

tillsyn som medför avgiftsskyldighet. Vidare framgår enligt 24 a § att 

avgiften får sättas ned eller efterskänkas i det enskilda fallet om det finns 

särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd tid och övriga omständigheter.   

Även om bestämmelserna i taxan för nedsättning av avgifter skiljer sig åt 

något så ger de uttryck för att vara avsedda att läggas till grund för 

tillämpning i enskilda fall. Om bestämmelserna i taxan trots allt skulle ges 

innebörden att nämnden haft en mer generell rätt att besluta om nedsättning 

av avgifter måste även följande beaktas. Vad som anges i taxan om 

nämndens rätt att sätta ned avgifter har självständig rättslig betydelse endast 

så länge som bestämmelserna inte går utöver vad som följer av 5 kap. 1 § 

kommunallagen.  

I avsaknad av kommunfullmäktige angivna ramar och riktlinjer för den 

nedsättning av avgifter som krisledningsnämnden beslutade om och med 

anledning av att avgifterna torde utgöra en fråga av inte obetydlig principiell 

och ekonomisk betydelse  finns det anledning att ifrågasätta giltigheten av 

krisledningsnämndens beslut (jfr. RÅ 1994:72). För att säkerställa 

avgiftsfrihet enligt krisledningsnämndens beslut bör istället 

kommunfullmäktige fatta motsvarande beslut med tillbakaverkande kraft.  

I sammanhanget bör också nämnas att det kan ifrågasättas om de beslut om 

nedsättning av avgifter som miljö- och byggnadsnämnden fattat med 

anledning av krisledningsnämndens beslut utgör s.k. gynnande beslut enligt 
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37 § förvaltningslagen. Gynnande beslut får som huvudregel inte ändras till 

nackdel för den enskilde av den instans som meddelat beslutet. Enligt bl.a. 

lagkommentaren till bestämmelsen rör det sig trots nedsättningen inte om 

gynnande beslut eftersom det i grund och botten rör sig om ett betungande 

beslut. Ett betungande beslut kan, och bör nog, ändras till nackdel för den 

enskilde om det framkommer att det fattats utan laglig grund. Även det 

sagda motiverar att kommunfullmäktige beslutar i ärendet.  

Avgifter för livsmedelskontroll  

Beträffande avgifter för livsmedelskontroll så regleras dessa av EU:s 

kontrollförordning (2017/625). I kontrollförordningen används två begrepp, 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet, för att beskriva den 

myndighetsutövning som utförs. Den offentliga kontrollen avser den 

verksamhet som utförs för att verifiera att aktörerna efterlever 

kontrollförordningen. Med annan offentlig verksamhet avses annan offentlig 

verksamhet än offentlig kontroll och som utförs av kontrollmyndigheterna.  

Av artiklarna 79 och 82 i kontrollförordningen framgår att 

kontrollmyndigheten ska ta ut avgifter för offentlig kontroll. 

Kontrollförordningen medger vissa begränsade avgiftsreduktioner i 

artiklarna 79.3 och 79.4. Nämnda artiklar lämnar dock inget utrymme för att 

beakta skäl som kan relateras till pandemin och kan således inte läggas till 

grund för avgiftsreduktion. 

Det föreligger enligt kontrollförordningen inte någon skyldighet att ta ut 

avgifter för annan offentlig verksamhet. Exempelvis bör vissa 

registreringsavgifter och avgifter för utfärdande av vissa handelsdokument 

kunna avgiftsbefrias enligt kontrollförordningen. Däremot framgår av artikel 

80 att medlemsstaterna under vissa förutsättningar får ta ut andra avgifter 

eller pålagor för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet än vad 

som framgår av artikel 79. 

Enligt 4 § förordning 2021:176 om avgifter för offentlig kontroll av 

livsmedel och vissa jordbruksprodukter ska en behörig myndighets och en 

kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig 

verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 § täckas av 

avgifter. Av bestämmelsen följer alltså en skyldighet att ta ut avgifter såväl 

för offentlig kontroll som för annan offentlig verksamhet. Enligt 6 § 

fastställs avgiften av den kommunala nämnd som utför kontrollen på 

grundval av taxa som kommunfullmäktige bestämmer.  

Det bör dock noteras att ovan nämnda förordning trädde i kraft den 1 april 

2021. Dessförinnan gällde istället förordning 2006:666 om avgifter för 

offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksavgifter. Enligt 

sistnämnda förordning, vilken alltså upphävdes den 1 april 2021, gällde 

istället enligt dess 3 § att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig 
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kontroll av livsmedel skulle täckas av en årlig avgift. Enligt 6 § i den äldre 

förordningen fastställs avgiften av den kommunala nämnd som utför 

kontrollen på grundval av taxa som kommunfullmäktige bestämmer. 

¨ 

Av övergångsbestämmelserna till förordning 2021:176 framgår emellertid av 

punkten 4 att bestämmelserna om årlig avgift i den upphävda förordningen 

får tillämpas till utgången av 2023. Den årliga avgiften får då även omfatta 

kostnader för annan offentlig verksamhet som hänger samman med 

kontrollen.  

Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunfullmäktige inte äger rätt 

att besluta om generell avgiftsbefrielse för livsmedelskontrollen då det är 

obligatoriskt att ta ut avgifter för offentlig kontroll. Däremot äger 

kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsbefrielse för avgifter och 

pålagor som inte hänför sig till offentlig kontroll, d.v.s. annan offentlig 

verksamhet.  

Avgifter för foder och animaliska biprodukter  

I likhet med vad som gäller för de avgifter som utgår för livsmedelskontroll 

så regleras även avgifterna för kontrollen av foder och animaliska 

biprodukter av EU:s kontrollförordning (2017/625). Distinktionen mellan 

offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet gäller alltså även i detta 

sammanhang.  

Enligt 3 § förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder 

och animaliska biprodukter som upphör att gälla den 1 januari 2022 stadgas 

att en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll ska täckas av en 

årlig avgift. Enligt 3 § i förordningen som träder i kraft den 1 januari 2022 

gäller istället, på motsvarande sätt som för livsmedelskontrollen, att det även 

är obligatoriskt att ta ut avgift för annan offentlig verksamhet. Vidare 

framgår av punkten 2 i övergångsbestämmelserna att äldre föreskrifter om 

årlig avgift i 3 § gäller till utgången av 2023 för offentlig kontroll enligt 13 

och 15 §§ förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter för 

verksamheter som inte dessförinnan övergått till efterhandsdebitering enligt 

förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och 

vissa jordbruksprodukter.  

Av det ovan sagda följer att kommunfullmäktige äger rätt att besluta om att 

inte ta ut avgifter för annan offentlig verksamhet.  

Avgifter för miljö- och hälsoskyddstillsyn  

För verksamheter som omfattas av tillsyn enligt miljöbalken finns det inte 

något uttryckligt krav på att avgifter ska tas ut.  Enligt 27 kap. 1 § 

miljöbalken får en kommun ta ut avgifter bl.a. för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken. En avgiftsbefrielse står visserligen i strid mot den i miljöbalken 
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centrala principen om att förorenaren betalar (polluter pays principle), men 

det finns inte något uttryckligt hinder mot att kommunfullmäktige beslutar 

att avgiftsbefria tillsynen enligt miljöbalken. Således äger 

kommunfullmäktige rätt att beslut om avgiftsfrihet.  

Avgifter för tobakstillsyn  

Enligt 8 kap. 2 § lag (2018) om tobak och liknande produkter får en kommun 

ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning 

enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver anmälningspliktig försäljning 

enligt 5 kap. 15 §. Således äger kommunfullmäktige rätt att beslut om 

avgiftsfrihet.  

Strålskyddslagen 

Med stöd av 10 kap. 4 § strålskyddslag (2018:396) och 8 kap. 14 § 

strålskyddsförordning (2018:506) får en kommun meddela föreskrifter om 

avgifter för den tillsyn som den kommunala nämnden utövar. Eftersom det 

inte är obligatoriskt för kommunen att besluta om avgifter äger 

kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsfrihet.   

Handel med vissa receptfria läkemedel  

Enligt 23 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel får en 

kommun för sin kontroll enligt lagen ta ut en avgift av den som bedriver 

detaljhandel. Eftersom det inte är obligatoriskt för kommunen att besluta om 

avgifter äger kommunfullmäktige rätt att besluta om avgiftsfrihet.        

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:  

att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 inte 

ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som berör miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn enligt miljöbalk 

(1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 

strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av ovanstående 

författningar eller med anledning av EU-förordningar inom författningarnas 

tillämpningsområden och  

att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej heller ta 

ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om foder och 

animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte bestämmelser 

meddelade med stöd av nämnda författningar eller med anledning av EU-

förordningar inom författningarnas tillämpningsområden samt 

att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

avgifter.      
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-06-16 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta:  

att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2021 inte 

ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som berör miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn enligt miljöbalk 

(1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, 

strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 

läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av ovanstående 

författningar eller med anledning av EU-förordningar inom författningarnas 

tillämpningsområden och  

att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej heller ta 

ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om foder och 

animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte bestämmelser 

meddelade med stöd av nämnda författningar eller med anledning av EU-

förordningar inom författningarnas tillämpningsområden samt 

att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

avgifter. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 

2021 inte ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som 

berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn 

enligt miljöbalk (1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter, strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med 

vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av 

ovanstående författningar eller med anledning av EU-förordningar 

inom författningarnas tillämpningsområden och  

2. att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej 

heller ta ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om 

foder och animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte 

bestämmelser meddelade med stöd av nämnda författningar eller med 

anledning av EU-förordningar inom författningarnas 

tillämpningsområden samt 

3. att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda avgifter. 

Propositionsordning 

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

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

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. att för perioden den 1 januari 2021 till och med den 31 december 

2021 inte ta ut några avgifter eller taxor för den verksamhet som 

berör miljö- och byggnadsnämndens verksamhet beträffande tillsyn 

enligt miljöbalk (1998:808), lag (2018:2088) om tobak och liknande 

produkter, strålskyddslag (2018:396), lag (2009:730) om handel med 

vissa receptfria läkemedel eller bestämmelser meddelade med stöd av 

ovanstående författningar eller med anledning av EU-förordningar 

inom författningarnas tillämpningsområden och  

2. att med undantag för obligatoriska avgifter för offentlig kontroll ej 

heller ta ut taxor eller avgifter för kontroll enligt lag (2006:805) om 

foder och animaliska biprodukter och livsmedelslag (2006:804) jämte 

bestämmelser meddelade med stöd av nämnda författningar eller med 

anledning av EU-förordningar inom författningarnas 

tillämpningsområden samt 

3. att kostnaderna finansieras via kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda avgifter. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Ekonomienheten  
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§ 211 Dnr 2021-000382 042 

Tilläggsäskande - Vård- och omsorgsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-5-26 § 77  

 
Förvaltningschef Maria Appelskog, ekonom Jane Wennerdahl Nilsson och 

verksamhetscheferna Maria Sevestedt, Anna-Karin Åkesson redovisar 

resultaträkningen för tertial 1,T1.        

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2021-05-26  

 
 Vård- och omsorgsnämnden beslutar;  

 

 Att trots budgeterad ökning av köp för hemtjänsttimmar på ca 4 miljoner 

för 2021, prognostiseras nu ett underskott på 19.7 miljoner kronor och 

hemställer därmed till kommunfullmäktige om tilläggsäskande på 19,7 

miljoner kronor.  

 Att ge verksamheten i uppdrag att återkomma med skarpa 

besparingsförslag inklusive risk- och konsekvensanalys till nämndens 

sammanträde i juni.  

 Att noterar Tertial 1 rapporten till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå begäran om 

tilläggsäskande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M) och Annette 

Rydell (S).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige avslår vård- och omsorgsnämndens begäran om 

tilläggsäskande.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 212 Dnr 2021-000395 266 

Fastställande av skogsstrategi 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 108 

Ronneby kommuns skogsinnehav ska skötas med målsättningen att ha en 

hög och uthållig avkastning. Skogsbruket ska ta stor hänsyn till skogarnas 

miljövärden och, om möjligt, ännu större hänsyn till sociala värden. 

Skogsbruket ska ske på ett sådant sätt att man inte äventyrar de framtida 

möjligheterna till en god ekonomisk avkastning från virkesproduktionen 

eller till en god miljö för kommuninnevånarna. Vår nuvarande strategi togs 

fram 2013 och har därför nu reviderats. Gulmarkerat text har helt eller delvis 

skrivits om efter de förhållanden som är idag 2021. Skogsstrategi bygger på 

Ronneby kommuns Skogsbruksplan som årligen uppdateras.        

Förslag till beslut 

Teknik, -Fritid och Kulturförvaltar beslutar att föreslå Kommunstyrelsen 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att antaga den reviderade skogsstrategin och fastställa den.        

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

Teknik-fritid-och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den med tillägget 

att en tredje punkt läggs till under rubriken ”demokrati och 

delaktighet” med lydelsen ”I enlighet med certifieringen SFC ska 

samråd ske med berörda intressenter”. 

2. Ge teknik-fritid- och kulturnämnden tillsammans med mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att utreda och presentera ett förslag 

på hur och vart beslut om reservat inom kommunen ska fattas. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta den reviderade skogsstrategin och fastställa den med tillägget 

att en tredje punkt läggs till under rubriken ”demokrati och 

delaktighet” med lydelsen ”I enlighet med certifieringen SFC ska 

samråd ske med berörda intressenter”. 

2. Ge teknik-fritid- och kulturnämnden tillsammans med mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att utreda och presentera ett förslag 

på hur och vart beslut om reservat inom kommunen ska fattas. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Mark- och exploateringsenheten  
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§ 213 Dnr 2018-000516 019 

Landsbygdspolitiskt program, utvärdering och nytt 

 

Sammanfattning  

Kommunens landsbygdspolitiska program är över 10 år gammalt. I enlighet med 

beslut i Kommunfullmäktige 2018-11-29 har ett förslag på nytt program har tagits 

fram. Förslaget har skickats ut på remiss och synpunkter har kommit in under våren 

2021.  

 

Parallellt med detta har ett förslag på ny kommunal serviceplan för Ronneby 

kommun tagits fram i samverkan med Region Blekinge och övriga 

Blekingekommuner. Den kommunala serviceplanen innehåller också 

ställningstaganden som har bäring på landsbygdernas utveckling och har också 

skickats ut på remiss inom kommunkoncernen under våren 2021. Bedömningen var 

att det skulle vara lämpligt att föra upp dessa två strategiska dokument för politiskt 

beslut vid samma tillfälle.  

 

Synpunkter har nu inkommit och tagits i beaktande. I dokumentet Sammanställning 

av remissvar avseende landsbygdspolitiskt program redovisas inkomna synpunkter 

samt hur de har föranlett ändringar i programmet.        

Bedömning 

Många intressanta synpunkter har inkommit och har i vissa fall föranlett mindre 

förändringar i förslaget till landsbygdspolitiskt program. Efter justeringar förs nu 

det landsbygdspolitiska programmet upp till antagande.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att anta Landsbygdspoliskt program.         

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Landsbygdspoliskt 

program. 

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) och Magnus Pettersson (S).  

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Magnus Pettersson (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.       



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

78(113) 
2021-09-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar Landsbyggdspolitiskt program. 

________________ 

Exp: 

Daniel Granello, landsbyggdsutvecklare  
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§ 214 Dnr 2021-000349 009 

Kommunal serviceplan 

 

Sammanfattning  

Genom förordningen om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) fördelas 

medel till främst livsmedelshandlare och drivmedelstationer på landsbygderna. 

Enligt förordningen framgår att kommuner och företag kan få stöd till kommersiell 

service om kommunen har planerat sin service så att behovet av stöd kan bedömas.  

 

Syftet med serviceplanen är att beskriva tillgång till kommersiell service i Ronneby 

kommun, samt att ange målen för servicearbetet i Ronneby kommun. Detta är 

viktigt för att kunna planera och bedöma prioriteringar samt aktivitetsinsatser på 

kommunal och lokal nivå.  

 

Ett förslag på ny kommunal serviceplan för Ronneby kommun tagits fram i 

samverkan med Region Blekinge och övriga Blekingekommuner. Den kommunala 

serviceplanen innehåller ställningstaganden som har bäring på landsbygdernas 

utveckling och har skickats ut på remiss till kommunala bolag och nämnder, samt 

Ronneby kommunbygderåd under våren 2021.  

 

Synpunkter har nu inkommit och tagits i beaktande. I dokumentet Sammanställning 

och analys av inkomna remissvar avseende förslaget till kommunal serviceplan 

2021 redovisas inkomna synpunkter.       

Bedömning 

Samtliga svarande instanser har ställt sig bakom förslaget till kommunal 

serviceplan. Ronneby kommunbygderåd har även inkommit med ett förslag om att 

prova rullande medborgarservice. Detta har diskuterats ytterligare inom kommunen 

och är nu infört under rubrik 6.2.1. Invånares behov av service.        

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att förslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige att anta Kommunal serviceplan för Ronneby 

kommun 2021.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Kommunal serviceplan 

för Ronneby kommun 2021. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

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

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar kommunal serviceplan för Ronneby kommun 

2021. 

________________ 

Exp: 

Daniel Granello, landsbyggdsutvecklare  
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§ 215 Dnr 2021-000477 020 

Partiell föräldraledighet (upphävande av 
kommunfullmäktiges beslut 2002-10-31 § 164) 

 

Sammanfattning  

2002-10-31 fattade kommunfullmäktige följande beslut: 

Kommunfullmäktige fastställer att en arbetstagare i Ronneby kommun som 

uppfyller kvalifikationsgränsen i enligt med föräldraledighetslagens § 9 ges 

rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av 

ett barn som fyllt tolv år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat 

sitt sjätte skolår. (KF § 164).  

Sedan 2002 har föräldraledighetslagen ändrats vid ett flertal tillfällen. § 9 

som hänvisas till ovan är upphörd via lag (2015:760). Enligt nuvarande 

föräldraledighetslagen gäller följande:  

Med förälder likställs följande personer 

1. förälders make som stadigvarande sammanbor med föräldern, 

2. förälders sambo, 

3. särskilt förordnad vårdnadshavare som har vård om barnet, 

4. den som efter socialnämndens medgivande har tagit emot ett barn för 

stadigvarande vård och fostran i syfte att adoptera barnet (blivande 

adoptivförälder), och 

5. den som har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i ett 

enskilt hem som inte tillhör någon av barnets föräldrar eller någon annan 

som har vårdnaden om barnet (familjehemsförälder). 

Rätt till ledighet:  

* En förälder har rätt att vara helt ledig för vård av barn till dess barnet är 18 

månader. En arbetstagare som har adopterat ett barn eller tagit emot ett barn i 

avsikt att adoptera det har rätt att vara helt ledig i 18 månader från den 

tidpunkt då arbetstagaren fick barnet i sin vård. Arbetstagarens rätt till sådan 

ledighet upphör dock när barnet har fyllt 8 år eller vid den senare tidpunkt då 

barnet har avslutat det första skolåret. Vid adoption av arbetstagarens makes 

eller sambos barn har arbetstagaren inte rätt till ledighet utöver vad som 

skulle ha gällt om adoptionen inte hade skett. (§ 5) 

En förälder har därutöver rätt att vara helt ledig medan föräldern får hel 

föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken.  
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* Under den tid då en förälder får tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en 

åttondels föräldrapenning enligt 12 kap. socialförsäkringsbalken har 

föräldern rätt till förkortning av normal arbetstid med tre fjärdedelar, hälften, 

en fjärdedel respektive en åttondel. (§ 6) 

* En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en 

fjärdedel för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så 

men ännu inte har avslutat sitt första skolår. (§ 7) 

* En arbetstagare har rätt till ledighet under den tid då han eller hon 

1. får tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. socialförsäkringsbalken, 

2. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 10-31 §§ 

eller 31 e och 31 f §§ samma balk, om arbetstagaren inte omfattats av 

bestämmelserna i 37 kap. 3 § balken, eller 

3. skulle ha haft rätt till tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. 8 eller 9 § 

samma balk, om barnets förälder inte omfattats av bestämmelserna i 37 kap. 

3 § balken. 

En förälder som behöver vårda sitt barn när den ordinarie vårdaren blivit 

sjuk eller smittad har rätt till ledighet även om föräldern inte har rätt till 

tillfällig föräldrapenning på grund av att 

1. barnet är yngre än 240 dagar, eller 

barnet är yngre än 240 dagar och föräldern omfattas av bestämmelserna i 37 

kap. 3 § socialförsäkringsbalken. 

Bedömning 

Lagen har uppdaterarats vilket innebär att beslutet ovan inte längre 

överensstämmer med gällande lagstiftning. Med ovan som grund är förslaget 

att kommunfullmäktiges beslut upphör och Ronneby kommun följer gällande 

lagstiftning. 

Ärendet har varit uppe på personalutskottet (2021-04-19) som biföll förslag 

till beslut.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att besluta att: 

Kommunfullmäktigs beslut 2002-10-31, § 164 upphör. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunfullmäktiges 

beslut 2002-10-31, § 164 upphör. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kommunfullmäktiges beslut 2002-10-31, § 

164 upphör. 

________________ 

Exp: 

Cecilia Westlund, HR-chef  
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§ 216 Dnr 2021-000478 101 

Upphävande av beslut- Kommunfullmäktige 2007 § 91- 
Policy avseende kränkande särbehandling  

 

Sammanfattning  

Policy avseende kränkande särbehandling för Ronneby kommun är antagen 

av KF § 91/2007. Policyn tar sikte på AFS 1993:17 (Kränkande 

särbehandling i arbetslivet). Den 31 mars 2016 upphörde AFS 1993:17 och 

istället regleras kränkande särbehandling i AFS 2015:4 (Organisatorisk och 

social arbetsmiljö, OSA). 

AFS 2015:4 ställer krav på att arbetsgivaren ska klargöra att kränkande 

särbehandling inte accepteras i verksamheten samt att det finns rutiner för 

hur kränkande särbehandling ska hanteras.  

Bedömning 

Arbetsmiljöföreskriften som policyn hänvisar till har upphört och en annan 

tillkommit. De kraven som OSA-föreskriften (AFS 1993:17) ställer har 

Ronneby kommun omhändertagit i ”Riktlinje avseende kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier”. Riktlinjen 

är fastställd av kommundirektör 2019-08-23 och gäller tom 2022-12-31.  

Med ovan som grund är förslaget att Policy avseende kränkande 

särbehandling för Ronneby kommun upphör.  

Ärendet har varit uppe på personalutskottet (2021-04-19) som biföll förslag 

till beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att besluta att: 

Policy avseende kränkande särbehandling för Ronneby kommun upphör.  

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att Policy avseende 

kränkande särbehandling för Ronneby kommun upphör. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Policy avseende kränkande särbehandling 

för Ronneby kommun upphör. 

________________ 

Exp: 

Cecilia Westlund, HR-chef  
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§ 217 Dnr 2021-000463 003 

Reglemente för revisorer, Räddningstjänsten Östra 
Blekinge 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge översänder förslag till reglemente för 

förtroendevalda revisorer inom räddningsförbundet Östra Blekinge. 

 

Reglementet är fastställt av förbundsdirektionen och överlämnas för beslut i 

medlemskommunernas respektive kommunfullmäktige.        

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

reglemente för förtroendevalda revisorer inom räddningsförbundet Östra 

Blekinge. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till reglemente för förtroendevalda 

revisorer inom räddningsförbundet Östra Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Räddningsförbundet Östra Blekinge 

Samtliga medlemskommuner  
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§ 218 Dnr 2021-000278 015 

Förbundsordning och medlemsöverenskommelse för 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 

 

Sammanfattning  

Under 2020 genomfördes en extern konsultutredning av Förbundets 

verksamhet och möjligheter att genomföra de besparingar som 

medlemskommunerna sedan tidigare beslutat att Förbundet ska genomföra. 

Utredningen genomfördes av företaget Prospero. Utredningen visade att 

Förbundet och medlemskommunerna går i otakt med varandra, bland annat 

genom medlemskommunernas olika budgetprocesser. Utredarna föreslår 

bland annat att regelbunden och strukturerad medlemdialog ska genomföras 

genom att Förbundets arbetsutskott bjuder in medlemskommunernas 

motsvarighet minst två gånger per år till dialogmöten. På våren ett möte som 

behandlar budgetförutsättningar och på hösten behandlas långsiktiga 

strategiska frågor.  

I förbundsordningen, som beslutas av respektive medlemskommun, regleras 

Förbundets ändamål och organisation. I överenskommelsen klargörs och 

preciseras Förbundets uppdrag och uppgifter så som de beskrivs i 

förbundsordningen. Direktionen ska sedan omsätta det i sin styrning av 

verksamheten.  

Överenskommelsen beslutas av Förbundets direktion samt, första gången 

ärendet beslutas, av kommunfullmäktige i respektive medlemskommun. 

Därefter delegeras beslutet till respektive kommunstyrelse.  

I samband med årliga uppföljningar av ekonomi och verksamhet kan denna 

överenskommelse kompletteras eller justeras för att tydliggöra uppdrag inför 

kommande år.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Karlskrona och Ronneby föreslås besluta: 

Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa Förbundsordning 

att gälla från 2021-11- 01. 

Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och Kommunalförbundet 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att gälla från 21-11-01. 

Att ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis besluta 

om överenskommelsen.      
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Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:  

1. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

Förbundsordning att gälla från 2021-11- 01. 

2. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att 

gälla från 21-11-01. 

3. ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis 

besluta om överenskommelsen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

Förbundsordning att gälla från 2021-11- 01. 

2. enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa 

Överenskommelse mellan medlemskommunerna och 

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 2021 att 

gälla från 21-11-01. 

3. ge delegation till respektive kommunstyrelse att fortsättningsvis 

besluta om överenskommelsen. 

________________ 

Exp: 

Räddningsförbundet Östra Blekinge 

Samtliga medlemskommuner  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

89(113) 
2021-09-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 219 Dnr 2021-000381 739 

Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade samt 4 kap. 1 § och rapportering 
enligt 16 kap. 6f § socialtjänstlagen, Vård och 
omsorgsnämnden 2021 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från vård- och omsorgsnämnden 2021-05-26 § 74 

 
 Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet 

ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett 

självständigt liv. 4 kap 1§ Socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsnämnden ska till 

Inspektionen för vård och omsorg och till de revisorer som avses i 3 kap. 10 § 

kommunallagen (2017:725) rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 

1 § som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. För varje 

beslut ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd 

beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.16 kap 6f§ 

Socialtjänstlagen.  

 

Rapporteringsperioderna för ej verkställda beslut under 2021 är:  

 

1–31 januari 2021 (gäller för okt-dec 2020)  

1–30 april 2021  

1 juli–31 augusti 2021  

1–31 oktober 2021  

1-31 januari 2022  

 

Under perioden 1-30 april har följande beslut rapporterats enligt rapportblad: 

Återrapportering av ej verkställda beslut enl. 4kap 1§, bilaga 1.         

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås att notera informationen till protokollet 

samt översända detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.      

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet.  
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden  
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§ 220 Dnr 2021-000396 049 

Budgetjustering nya förskolor 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2021-05-18 § 105 

För att tilldelade medel ska komma rätt verksamhet tillhanda önskas härmed 

budgetjustering för kostnader rörande transport, personal och matvagnar för 

förskolor och skolor.          

Bedömning 

Kommunfullmäktige har beslutat tilldela Utbildningsförvaltningen medel för 

kostnader gällande mattransporter och matvagnar. Enligt överenskommen 

grändsdagningslista mellan förvaltningarna ska dessa kostnader belasta 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen. Nu önskas en budgetjustering 

mellan Utbildningsförvaltningen och Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen, enligt tabellen nedan. Förslaget inkluderar även 

mattransporter till Rävens förskola.   

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen vill även föra tillbaka medel för 

kökshjälp till Utbildningsförvaltningen då flera avdelningar stängts på 

Påtorps fsk. Kostenheten inte har inte längre någon personal på plats utan 

Utbildningsförvaltningen sköter själva beställning och servering på 

kvarvarande avdelning. 
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att flytta 

driftmedel med 173 000 kr och investeringsmedel 300 000 kr från 

Utbildningsförvaltningen till Teknik- fritid- och kulturförvaltningen enligt 

tabell ovan.      

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

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att flytta driftmedel med 173 000 kr och 

investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till Teknik- 

fritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att flytta driftmedel med 173 

000 kr och investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige flyttar driftmedel med 173 000 kr och 

investeringsmedel 300 000 kr från Utbildningsförvaltningen till Teknik- 

fritid- och kulturförvaltningen enligt tabell ovan. 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 

Utbildningsnämnden 

 Ekonomienheten  
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§ 221 Dnr 2021-000332 101 

Återrapportering av uppdrag 14- "I syfte att höja 
kvalitén på den mat som kostverksamheten levererar 
så ges ett uppdrag att följa upp och utvärdera 
Kostverksamhetens organisation samt göra en 
kundutvärdering av hur maten upplevs" 

 

Sammanfattning  

Kostenheten har sedan den blev centraliserad haft stort fokus på ekonomiska 

frågor och bland annat arbetat fram en detaljstyrd budget. Skolrestauranger 

har rustats upp, nya tillagningskök har byggts och flera kvalitetshöjande 

åtgärder har genomförts.       

Bedömning 

Organisation 

2013 tog KF beslut om att bygga fler tillagningskök samt att ordna alla kök 

och dess personal i en central kostenhet. Detta har resulterat i att kostenheten 

idag har 113 personer anställda i 41 kök fördelat på 6 omsorgskök, 16 

skolkök och 20 förskolekök. Av dessa 41 kök är 21 tillagningskök, 12 

mottagningskök (kokar potatis, ris och pasta, bereder sallader och grönsaker 

samt bakar bröd) och 8 serveringskök (får hela lunchportionen från ett 

tillagningskök). Sedan den centrala kostorganisationen bildades har antal 

heltidstjänster ökat med 80% och deltidstjänster minskat med 30%. 

 

Kostenheten består av 4 måltidsområden med var sin måltidschef som har 

ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö i köken med 

tillhörande arbetsuppgifter. Varje måltidschef har 22-30 medarbetare i 2-13 

kök.  

 

Större kök har 1:e kock (arbetsledare) som ansvarar för den dagliga driften i 

köket.  

 

Utöver detta har kostenheten en assistent som är chefsstöd till 

måltidscheferna i personalfrågor (bland annat sjukanmälan, 

semesterplanering, vikarieanskaffning, lönerapportering) samt sköter det 

administrativa arbetsuppgifter rörande matdistribution till omsorgen. En 

kostekonom är chefsstöd till kostchefen och ansvarar för matsedelsplanering 
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till skola och omsorg, kostnads- och näringsberäkningar av matsedlar, 

ekonomiuppgifter samt nyckeltal och verksamhetsmått. 

 

Kostchefen arbetar bland annat med budget och prognos, uppföljning av 

verksamhetens mål, rapporter till politiken, strategiska frågor, företräder 

kostenheten utåt och bevakar dess intressen hos andra nämnder, politiken, 

pensionärsföreningar och intresseföreningar, omvärldsbevakning, leder 

utveckling av verksamheten, projekterar om- och nybyggnad av kök, deltar 

vid upphandlingar med specialkompetens, lönekartläggning, samt är 

tjänsteförrättande förvaltningschef.  

 

 

Ekonomi 

Detaljbudget 

Kostenheten har arbetat fram en detaljbudget som ger varje kök för en rättvis 

fördelning av medel. Budgeten grundar sig på typ av kök (tillagning-, 

mottagning- eller serveringskök) samt antal barn/elever och dess ålder i 

förskola/skola samt antal boende och portioner med matdistribution till vård 

och omsorg. Utifrån dessa parametrar fördelas kostnader för livsmedel, 

personal, förbrukningsinventarier, förbrukningsmaterial, arbetskläder och 

utbildning. Kostnader för hyra och transport belastar respektive kök som är 

berört. 

 

Ekonomiska månadsrapporter 

Köken får varje månad ut en ekonomisk månadsuppföljning där dom kan se 

hur deras inköp förhåller sig till budgeten.  

 

Kostnad- och näringsberäknade matsedlar 

Omsorgen och skolans matsedlar närings- och kostnadsberäknas. 

Programmet vi använder idag kommer fasas ut på marknaden och utvecklas 

inte längre. Implementering till nytt program har påbörjats övergång 

planerades till april 2020 men har skjutits fram på grund av coronapandemin. 

Ny planerad övergång till nya programmet är hösten 2020. 

 

Snittkostnad livsmedel 

Snittkostnaden för livsmedel för en skollunch har under åren 2015-2018 

budgeterats till 10 kr/portion. 2019 ökades budgeten till 10,25 kr och 2020 är 
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den 10,57 kr efter ökade medel som kompensation för kostnadsökningar 

samt målet att öka ekologiska inköp. 2015 gjorde Lantbrukarnas riksförbund 

(LRF) en kartläggning som visar hur mycket pengar landets kommuner 

lägger på livsmedel till skollunchen. Anslaget per elev varierade mellan 7kr 

och 14kr. Kartläggningen visar också att genomsnittskostnaden för en 

skollunch 2014 uppgick till 10,22 kronor, en ökning med 24 öre jämfört med 

2013. 

 

Snittkostnad portion 

Årligen redovisar kostenheten kostnad per lunchportion för skola och 

omsorg. Där finns samtliga kostnader med men flera av dom bygger på 

antaganden då köken inte har en renodlad produktion utan lagar flera 

måltider per dag till både förskola, skola och omsorg. Den minskade 

kostnaden inom skola beror på det stora mottagandet av flyktingar som 

började 2015, där det tog flera år innan kostenheten fick kompensation för 

volymökningarna i skolan. Omsorgen har haft svårt att klara sin budget 

varför kostenheten under flera år fokuserat på ekonomi och arbetat med att 

sänka kostnaderna för måltiderna. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Skola 34 kr 30 kr 28 kr 30kr 28 kr 

Omsorg 53 kr 51kr 49 kr 47 kr 47 kr 

 

 

Statistik och måltidsoptimering 

Köken för statistik över tillagad mängd mat, antal ätande samt svinn från 

servering och gästernas tallrikar. För att optimera antalet lagade skolluncher 

i förhållande till närvarande elever kommer ett program köpas in och 

kopplas till skolans frånvarorapportering. Köken kommer dagligen få 

rapporter om frånvaro och kan på så sätt laga och skicka rätt mängd mat till 

skollunchen. Kostnaden för programmet bekostas av lägre 

livsmedelskostnader och kommer troligtvis även ge en liten besparing som 

kan läggas på en kvalitetshöjning av skolmaten. 

 

Under hösten kommer kostenheten även påbörja mätning av lagringssvinn 

och beredningssvinn samt mätning av överbliven mat och tallrikssvinn på 

omsorgens avdelningar. 
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Särskilda uppdrag 

Ett särskilt uppdrag har tilldelats Teknik, fritid, och kulturförvaltningen att 

presentera ett förslag på upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska måltider. 

Skulle detta bli aktuellt kan intäkterna användas till kvalitetshöjande åtgärder 

av skolmaten samt ökade ekologiska inköp. 

 

Ytterligare ett särskilt uppdrag har tilldelats Teknik, fritid, och 

kulturförvaltningen gällande möjlighet att minska matsvinnet på skolorna 

genom att erbjuda elever och personal att köpa portioner av överbliven mat. 

Även dessa intäkter kan användas till kvalitetshöjande åtgärder av skolmaten 

samt ökade ekologiska inköp. 

 

Personal 

Personalstrukturen ses konstant över i köken innan rekryteringar sker. 

Nyckeltal för personaltäthet har tagits fram och redovisats för politiken. En 

översyn av denna gör nu då förutsättningar inom nybyggda förskolor 

förändras i och med byggandet av matsalar samt minskat antal barn per 

avdelning. En personalpool har inrättats då köken alltid är i behov av 

vikarier vid frånvaro. Ombyggnad med fler tillagningskök får till följd att 

fler kockar måste anställas vilket medför att personalkostnaderna ökar men 

transportkostnaderna minskar. Då den planerade utbyggnaden av 

tillagningskök inte håller första tidsplanen från 2013 skjuts ökade 

personalkostnader framåt tills respektive kök är färdigställt.  

  

Gammal maskinpark 

Maskinparken i köken har varit gammal och eftersatt vilket har lett till stora 

investeringar under några år. Efter detta år kommer vi dock vara i fas med 

investeringarna i de flesta kök. Fördröjningen av om- och nybyggnation av 

kök innebär dock att berörda kök har höga reparationskostnader. 

 

Nya tillagningskök 

Den ursprungliga tidplanen för ombyggnad av mottagningskök till 

tillagningskök har ändrats och kastats om på grund av volymökningar inom 

skolan till följd av den stora mottagningen av flyktingar som började 2015. 

Köket Knut Hahn stod färdigt 2016 och Kallingeköket 2017. Därefter har 

ombyggnationerna stannat av men är nu åter igång med Hobyköket som blir 

färdigt under hösten 2020. På tur står Saxemaraskolans kök och 

Espedalsskolans kök. Frågetecken föreligger dock kring ombyggnad av 
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Espedalsskolans kök då det planeras för fler elever där och varken ytan på 

kök eller skolrestaurang räcker till för planerade portioner. 

 

Inom ramen för ”Framtidens skolor” tillkommer också tillagningskök på 

Parkdalaskolan, Snäckebackskolan och Skogsgårdens förskola. 

 

Upprustning av skolrestauranger 

Samtliga skolrestauranger har setts över vilket resulterat i att de flesta fått 

renoverade ytskikt, nya möbler och gardiner samt även ett fåtal nya 

serveringslinjer. Färgskalan på väggar och golv går i lugnande grått och till 

det möbler i klassiska färger som grått, vitt, grönt och svart. Alla 

skolrestauranger som fått nya möbler har likadana möbler så möjlighet finns 

att flytta bord och stolar mellan skolorna allteftersom elevantalet varierar. 

 

Kvalitetsutveckling 

Utbildningsinsatser för kökspersonal 

Vid uppstarten av den centrala kostorganisationen tilldelades kostenheten 

medel för konceptutveckling. Dessa medel har främst använts till utbildning 

av personal inom kök och omsorg. 

 

Kökspersonal har fått utbildning och inspiration i: 

 Att värma mat 

 Brödkurs med surdeg och nattjäsning 

 Tillverkning av goda sallader och salladsbufféer 

 Smaker 

 Matlagning i storkök 

 Vegetarisk matlagning 

 Klimatsmart matlagning 

 Ergonomi  

 Kök inom omsorg och förskola har haft utbildning 

med en känd kock inom offentliga måltider 

 Några kök har haft utbildning med och översyn av kök 

en restaurangkock för att arbeta mer ekonomiskt och 

praktiskt 
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 Service och bemötande 

 

Utbildning ”Den goda måltiden” 

Tillsammans med Vård och omsorgsförvaltningen har kostenheten 

genomfört en unik 10 dagars utbildning för personal från omsorg och kök 

samt 5 dagars utbildning för personal från hemtjänst. Grundutbildningarna 

har följts upp av endagarsutbildning för att utbilda fler och det planeras 

ytterligare endagarsutbildningar.  

 

Målet vid avslutad kurs var att deltagaren skall kunna: 

 Visa fördjupade kunskaper om matens och måltidens betydelse för 

behandlingen och omvårdnaden 

 Redogöra för olika koster relaterade till specifika kostbehov och 

kunna individanpassa måltiden till enskilda äldres specifika behov 

 Visa kunskaper om betydelsen av kulturella, religiösa, etniska och 

sociala faktorer i måltidssituationen.  

 Visa kunskap och förståelse för måltidsmiljöns viktiga inverkan på 

de äldres upplevelse av måltiden.  

 Visa förmåga att kunna skapa rutiner för dagens olika måltider 

 Visa förmåga hur livsmedel bäst hanteras och förvaras i kök och på 

avdelningsköket 

 Visa förmåga till hur man kommunicerar med äldre matgäster och 

anhöriga rörande mat och näring  

 Visa förmåga till bemötande och att kunna individanpassa dagens 

alla måltider till enskilda äldres specifika behov 

 Visa förmåga att tillsammans med enhetschef eller motsvarande inom 

äldreomsorgen, medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS) och 

dietist leda ett kontinuerligt förbättringsarbete rörande mat och näring 

vid kommunens äldreboende  

 Visa förmåga att anpassa måltiden efter äldres behov  

 Reflektera över hur måltidssituationen och bemötande kan påverka 

matlusten vid kommunens äldreboende  

 Självständigt värdera olika kunskapskällor inom området mat och 

måltidsfrågor 
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 Utvärdera sina kunskaper, egna prestationer och förmåga till 

lyhördhet och samarbete samt identifiera behovet av fortsatt 

kunskapsinhämtning 

 

Innehåll i utbildning: 

 Mat och näring för äldre  

 Näringslära/Livsmedelskunskap 

 Måltidsupplevelsen - utifrån rummet, mötet, maten och 

atmosfären   

 Livsmedelssäkerhet 

 Hållbara matval – rutiner kring beställningar och 

hantering av matvaror 

 Nutritionsbedömning – ökad kunskap om 

undernäringsproblematik 

 Äthjälpmedel och matning 

 Studiebesök i köket – främja dialogen mellan kökets 

personal och måltidsansvarig vårdpersonal 

 Konsistensanpassad kost  

 Specialkoster  

 Vegetariska koster 

 Religion och mattraditioner – religiösa och kulturella 

skillnader som kan påverka val av livsmedel 

”Den goda måltiden” har bland annat lett till att mellanmål nu erbjuds flera 

gånger per dag samt att portionerna vid lunch och middag minskat till fördel 

för mellanmålen. 

 

Efter den stora utbildningsinsatsen togs en åtgärdsplan fram för att arbeta 

vidare med förbättringar. Personal från kök och omsorg träffas fem gånger 

per år för att fokusera på kvalitetsutveckling av omsorgens måltider på 

respektive boende. En gång per år samlar vi samtliga måltidsombud till en 

stor träff men ny information, uppföljning samt vidare arbete. 

 

Matråd förskola och skola 
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Matråd finns på samtliga förskolor där kostenhetens personal bland annat 

diskuterar matsedel, hur vi tillsammans kan minska matsvinnet och hur vi 

kan arbeta med att minska klimatbelastningen med pedagoger från 

förskolornas avdelningar. 

 

Matråd finns på samtliga skolor där kostenhetens personal bland annat 

diskuterar med eleverna om matsedel, miljö och trivsel i skolrestaurangen, 

hur vi tillsammans kan minska matsvinnet och hur vi kan arbeta med att 

minska klimatbelastningen. 

 

Samverkan med andra verksamheter 

Samverkan har initierats av kostchefen med skolans verksamhetschefer, 

skolsköterskor och sjuksköterskor. Idag hålls samverkan på regelbunden 

basis med: 

 Rektorer i förskolan 

 Rektorer i skolan 

 Skolsköterskor samt skolläkare 

 Enhetschefer 

 Sjuksköterskor 

 Enhetschefer och vårdpersonal 

 

 

Köken gör egna matsedlar 

Köket på Backsippans förskola har under våren genomfört ett projekt med 

egen matsedel där 1:e kocken skriver egen matsedeln. Backsippan lagar även 

mat till Listerbyskolan, Johannishusskolan och Prästgårdens förskola. 

Maträtterna är mestadels de vi använder i den centrala matsedeln men vissa 

recept har ändrats något och mindre populära maträtter kan undvikas. 

Resultatet visar att svinnet minskat då överbliven mat kan tas tillvara och 

användas inom de närmsta dagarna. Gästerna är nöjdare, framförhållningen 

på matsedeln kortare vilket gör att önskemål om en omtyckt rätt kan 

tillgodoses snabbare. Projektet fortsätter och ambitionen är att samtliga 

tillagningskök, en tid efter uppstart, ska kunna skriva sin egen matsedel. 

 

Måltidstillagning från grunden 
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Kostenheten stävar efter att laga så mycket mat från grunden som möjligt. 

Årligen mäter kostenheten måltidstillagning av huvudkomponent (kött fisk 

etc.) vid lunch och 2019 tillagade vi 80 % från grunden i skola och 87 % från 

grunden i omsorgen. 

 

Kundutvärdering av hur maten upplevs 

Kostenheten mäter årligen hur elever och gäster inom omsorgen upplever 

måltiden. 

 

Mätning av elevernas måltidsupplevelse har genomförts i samband med 

Utbildningsförvaltningens egen enkätundersökning där kostenheten haft 

egna, framtagna frågor rörande mat, skolrestaurang samt service och 

bemötande. Förra året slutade Utbildningsförvaltningen genomföra denna 

enkät. Kostenheten fick informationen om detta väldigt sent under hösten 

varpå kostenheten blev utan resultat. Att genomföra en egen 

enkätundersökning på frivillig basis anser vi inte ger ett rättvisande resultat 

då vi tror att deltagandet blir litet och missvisande. Teknik-, fritid-, och 

kulturförvaltningen undersöker nu möjligheten att ta fram data ur Lupp-

enkäten som genomförs vart annat år bland elever i grundskolan och 

gymnasiet. Lupp är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regioner ska 

få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter som 

genomförs av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Lupp-

enkäten kommer genomföras under 2020. 

 

Kostenheten har nu tagit fram en egen enkät som även inkluderar frågor 

rörande intresset för svinn samt ekologisk och klimatsmart mat. Enkäten 

genomfördes under hösten 2020 och skickas ut till elever i åk 3, 6, 9 och åk 2 

gymnasiet, där åk 3 fick en förenklad enkät. Deltagandet var frivilligt och 

endast 23% svarade, flest i åk 6 och minst i åk 9. Utfallet hamnade på 3,8 

mot tidigare 3,2 på en 5-gradig skala. 

Av dom större barnen äter dom flesta frukost. De flesta elever i åk 3 tycker 

om maten medan mindre än hälften av dom större eleverna tycker om maten 

även om dom flesta äter den och äter sig mätta. Nästan alla tycker det är bra 

temperatur på maten. De mindre barnen tycker om grönsakerna på 

salladsbuffén medan drygt hälften av de större barnen tycker utbudet är bra. 

De flesta tycker kökspersonalen är trevlig och hjälpsam samt att det är 

trevligt att äta i skolrestaurangen. Få elever i åk 3 tycker det är intressant att 

mäta svinn medan de allra flesta större eleverna tycker det är viktigt att 

minimera svinnet. Bara drygt hälften tycker det är viktigt att det serveras 
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ekologisk mat medan något fler av äldre elever anser det viktigt med 

klimatsmart mat. 

Maträtter man tycker mest om är pasta, köttfärssås, potatisbullar, 

potatis, fisk, köttbullar och hamburgare. 

Maträtter man tycker minst om är soppa, fisk och vegetariskt. 

Fiskrätter är omstridda och bara ett fåtal soppor anses vara goda. 

Trenden håller i sig och mindre elever tycker maten smakar bättre än när 

man blir äldre. Förskolan introducerar många olika maträtter och väcker 

intresse hos barnen att våga smaka nya saker. Ju äldre eleverna blir i 

grundskolan ju mer försiktiga och kritiska blir dom och även grupptryck 

spelar sin roll för vad och hur mycket man äter samt vad man tycker om 

maten. 

Temperaturen upplevs som bra och kökspersonalen kontrollerar den vid 

varje servering och vet på så sätt att värme- och kylutrustning fungerar som 

det ska. 

Salladsbuffén diskuteras ofta på matråd. Kostenheten serverar mestadels 

grönsaker efter säsong som är bidrar med närig och fibrer samt i vackra 

färger medan gästerna helst önskar tomat, gurka och majs året om och det 

råder delade meningar om blandade sallader. 

För några år sedan genomfördes en utbildning för all kökspersonal i service 

och bemötande vilken har gett resultat i årets mätning. Även gjorda 

renoveringar av skolrestauranger med inköp av nya möbler och gardiner 

uppskattas. 

Miljöintresset är lågt i början av skolgången men ökar med åldern. 

 

Sedan några år tillbaka har skolmatsedeln ändrats för att minska 

klimatbelastningen av skollunchen. Detta har kommunicerats på matråd i 

skola och förskola och har inte allt igenom varit positivt bland eleverna. 

Eftersom matsedeln inte utgår från en färdig mall utan ny matsedel skrivs 

några gånger under varje termin har kostekonomen i samarbete med kockar 

från köken anpassat matsedeln efter elevernas önskemål. Resultatet upplevs 

som att eleverna nu tycker bättre om maten och vi ser en ökning i åtgång av 

maträtterna. Det är dock svårt att tillgodose allas önskemål när vi bara har 

några få stora tillagningskök som lagar mat till övriga skolor.  

 

Mätning av omsorgens gästers måltidsupplevelse har genomförs med egen 

enkät utförd under ett år av förvaltningens utvecklingssamordnare, genom 

besök i restauranger på kommunens omsorgsboenden. Resultatet kändes inte 

tillförlitligt då antalet deltagare var få. Under några år har 
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enkätundersökningen genomförts av omsorgens måltidsombud (deltagare i 

”Den goda måltiden”) som intervjuat 2-3 boende på varje avdelning och 

inom hemtjänsten. Resultaten har varit mycket positiva för boenden och 

något mindre positiva inom hemtjänsten. Hemtjänstens resultat var väntat då 

maten inte upplevs lika tilltalande i förpackningen efter varmhållning och 

transport till senioren. Antalet deltagare har minskat för varje år och 

mätmetoden känns inte längre tillförlitlig. Efter det har kostenheten valt att 

använda resultat från två frågor ur Socialstyrelsens brukarenkät. Möjlighet 

fanns att ta fram resultat för några år tillbaka: 

1. Maten som serveras på det särskilda boendet smakar 

mycket eller ganska bra tycker: 

2017: 71% 2018: 74% 2019: 75% 

Analys: Måltidsombudsmöten med deltagare från kostenheten och vård och 

omsorg hålls regelbundet för att förbättra maten. Ny matsedel skrivs vid 5 

tillfällen per år för att kunna tillgodose seniorernas önskemål. 

2. Måltiderna som serveras på det särskilda boendet är 

alltid eller oftast en trevlig stund på dagen tycker: 

2017: 68% 2018: 72% 2019: 65% 

Analys: Måltiderna serveras både i restauranger och på avdelningar. I 

restaurangerna arbetar kostpersonalen tillsammans med personal från vård 

och omsorg för att förbättra måltiden. Servering på avdelningarna har 

kostenheten ingen insyn i eller påverkan på. 

   Kostenheten kommer fortsättningsvis att använda 

Socialstyrelsens brukarenkät    som gästutvärdering. 

 

   Lunchkupong till vårdnadshavare i förskola och grundskola 

Kostenheten bjuder vårdnadshavare till barn i förskolan på lunch vid ett 

tillfälle under inskolningen. Detta nyttjas av de flesta. 

 

Kostenheten har även skickat hem en lunchkupong per elev i grundskolan till 

vårdnadshavare. Vid ett tillfälle per läsår erbjuds vårdnadshavare att äta 

tillsammans med eleven för att själv bilda sig en uppfattning om matens 

kvalitet och måltidsmiljön i skolrestaurangen. Detta har nyttjats av väldigt få 

varför Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen väjer att pausa erbjudandet om 

lunchkupong i grundskolan nästa läsår. 

 

Utmaningar 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

104(113) 
2021-09-30  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kostenheten står inför flera utmaningar framöver. Det gäller främst: 

 Fortsatt kvalitetsutveckling 

 Ta vara på egen kunskap i köken 

 Dra nytta av vår integrerade verksamhet med 

kunskapen från andra kulturer och länder 

 Rekrytering av kockar 

 Krishantering, både allmän och för coronapandemin 

 Utökade statistikmätningar 

 Volymförändringar i förskola och skola 

 Prisökningar (torkan 2018 och svinpesten i Asien har 

lett till kraftiga prisökningar på livsmedel) 

 Ökade ekologiska inköp 

 Minskning av svinn  

 Minskning av klimatpåverkan 

 Erbjuda vegetariskt alternativ i samtliga skolkök och 

som ett eget alternativ och inte ett animaliskt substitut  

 Erbjuda gårdagens mat i samtliga skolkök som ett 

alternativ 

 

Fortsatt kvalitetsutveckling 

Organisationen känns stabil i sin uppbyggnad. Måltidscheferna har ett skäligt 

antal medarbetare och antal kök för att hinna med sitt verksamhet-, ekonomi-

, personal- och arbetsmiljöansvar. Administrationen för alla chefer i 

kommunen ökar dock hela tiden. Måltidscheferna är placerade tillsammans 

med fördelen att de har stöd i varandra, lätt att kommunicera och att service 

och utbud blir likställt till förskolor, skolor och omsorg.  

 

För att fortsätta utveckla kvaliteten på måltiderna, i den takt vi önskar, finns 

behov av att en måltidsutvecklare eller kostsamordnare tillförs kostenheten. 

Denna person skulle enbart arbeta med att höja kunskapen i köken och 

kvaliteten på måltiderna. Rätt person kan hålla internutbildningar, utveckla 

matsedlar, recept, service och bemötande. 
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Vård- och omsorgsnämnden har begärt en redovisning av dygnskostnad och 

portionskostnad för mat som serveras äldre genom kostenheten. Kostenheten 

redovisade att omsorgens mat subventioneras med 36% baserat på intäkter 

och kostnader. Vård och omsorgsnämnden önskar ytterligare svar avseende 

kostnad per portion som serveras i deras verksamhet.  

 

Att ta reda på kostnad per portion för matabonnemang 1 (dygnsportion) och 

matabonnemang 2 (lunch) och hur mycket varje portion subventioneras är ett 

digert arbete som kräver komplicerade uträkningar med många antaganden.  

 

Flertalet av äldreomsorgens kök har komplexa produktioner där de, förutom 

att laga mat till vård- och omsorgsboende och ordinärt boende, även förser 

skola och förskola med mat. Med dagens system för redovisning av intäkter 

kan inte kostnader för livsmedel, personal, arbetskläder, utbildning, hyra, 

transporter, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial fördelas 

mellan olika matabonnemangs portioner samt skolans och förskolan 

portioner? Tidsstudier behöver genomföras i varje omsorgskök för detta och 

även med tidsstudier kommer antaganden behöva göras. Uppgiften är inte 

omöjlig men kan inte hanteras inom kostenheten eller ekonomienheten 

varför Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår att en konsult anlitas 

för uppgiften om den anses nödvändig att ta fram. 

 

Projekt i framtiden 

Energieffektiviseringar i storkök 

Storkök är dyra att bygga och dyra att drifta. För att arbeta mer miljövänligt 

önskar kostenheten, fastighetsenheten, utvecklingsenheten och Mex-enheten 

arbeta med energieffektiviseringar i storkök. I första hand genomföra en 

förstudie för att se vad som kan göras och eventuella kostnader till detta. Till 

viss del handlar det om att upprätta mätpunkter och återanvända den värme 

som utrustningen alstrar. Idag har vi miljövänliga lösningar i t ex 

ventilationen men kan inte mäta om det ger någon eller önskad effekt. 

Möjlighet finns att använda värme om alstras av kyl- och frysrum samt 

varmvatten från diskmaskin till att värma upp andra delar av lokalen.  

 

Kostenheten har fått i uppdrag av Teknik-, Fritid- och kulturnämnden att 

utreda vilka koster som ska erbjudas i förskola och skola. Länge har landets 

kostchefer önskat riktlinjer för hur långt man bör stäcka sig för att erbjuda 

individanpassade koster i allmänhet och medicinska specialkoster i 

synnerhet. Nu har branschorganisationen Kost & Näring, som består av 
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kostansvariga över hela Sverige, tagit fram riktlinjer för specialkost. 

Kostenheten kommer genomföra en översyn av de koster som serveras idag 

och behov av läkarintyg för medicinska specialkoster.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige 

att ta informationen till protokollet.        

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Bo Johansson (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin 

(V) och Anders Lund (M).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar och godkänner återrapporteringen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  
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§ 222 Dnr 2021-000321 000 

Återrapportering av Uppdrag 5 " Presentera ett förslag 
på omfördelning av bidrag till föreningar där en större 
del än idag går till anläggningsbidrag"  

 

Sammanfattning  

Inför budgetberedningen 2021 gavs uppdraget ”Presentera ett förslag på 

omfördelning av bidrag till föreningar där en större del än idag går till 

anläggningsbidrag”  

 

Bakgrunden till uppdraget var att föreningar runt om i kommunen upplevde 

en orättvisa i hur bidrag till föreningar ges. Föreningar utanför de central 

delarna upplevde ett större behov av anläggningsbidrag än vad de centralt 

belägna föreningarna gör som oftast nyttjar kommunala anläggningar.  

Under 2020 bildades en tvärgrupp bestående av politiker från TFK-nämnden 

och tjänstemän från TFK-förvaltningen. Gruppens uppdrag var att revidera 

befintliga bidragsregler och presentera nya bidragsregler, dessa regler skulle 

sedan börja att gälla från 210101.      

Bedömning 

Endast de föreningar som äger sin anläggning eller föreningar som har 

skötselavtal med kommunen kan söka anläggningsbidrag. Föreningar som 

hyr anläggning av kommunen är inte bidragsberättigade. 

 

• Efter rapporteringstillfället har Ronneby kommun fastställt nya 

bidragsregler som trädde i kraft 210101. I dessa regler är fler 

anläggningar bidragsberättigade bland annat skjutbanor och 

golfanläggningar. I den matris som tidigare låg till grund för fördelningen 

av anläggningsbidrag var 600 000 kronor avsett för fotbollsföreningar. I 

nuvarande matris handläggs samtliga bidragsberättigade föreningar ur den 

totala summan som 2021 uppgår till 1 284 000 kronor.  

 

• De föreningar som äger sin anläggning eller har ett skötselavtal 

med kommunen har/kommer att beviljats/beviljas robotgräsklippare. 

Föreningarna har själva kommit överens om turordning och antal för 

respektive förening. Föreningarna ersätts med 85 000 kronor per 

Robotgräsklippare och kostnaden belastar posten Investeringsbidrag A. I 
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uppdraget ingår det att två robotgräsklippare per år, totalt 10 stycken över en 

5-årsperiod ska beviljas föreningarna.       

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår KSAU besluta att uppdraget 

är återrapporterat.       

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera och godkänna 

återrapporteringen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar och godkänner återrapporteringen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, teknik-fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 223 Dnr 2021-000335 101 

Återrapportering av uppdrag 12- "Genomlysning av 
kommunens hantering av bostadsanpassningar för att 
uppnå en mer kostnadseffektiv hantering" 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2021-05-19 § 135 

Miljö- och byggnadsnämnden/förvaltningen fick i budgeten från 2020 i 

uppdrag att genomlysa kommunens hantering av bostadsanpassningar för att 

uppnå en mer kostnadseffektiv hantering. Genomlysning av verksamheten 

har skett och ett flertal förändringar, bedömningar och arbetssätt har redan 

inarbetats i handläggning av BAB-åtgärder under 2021.      

Bedömning 

- Registrering och handläggning av ärenden som rör reparation av 

tidigare BAB-åtgärder.  

För att åtgärden ska beviljas och handläggas gällande reparationer bedöms 

detta enligt lagen om BAB och Boverkets riktlinjer. Förändringen skedde 1/7 

2020 och inför denna förändring informerades bland annat entreprenörer 

som tidigare anlitats för reparation samt intygsskrivare om den nya 

hanteringen av dessa ärenden. Kontinuerligt informeras även sökande som är 

i behov av reparation av tidigare BAB-åtgärder. Denna förändring 

medvetandegör ägandeskap av anpassningsåtgärd för 

bidragstagare/sökanden. Ny ansökningsblankett för reparation samt skriftlig 

information har arbetats fram. Hemsidan är delvis uppdaterad. 

 

- Pågående uppföljning/uppdatering av Hissregistret, cirka 175 hissar.  

Flertalet hissar som installerats via BAB ägs i dagsläget inte längre av 

bidragstagaren p.g.a flytt från fastighet. Underhåll och reparation ska då inte 

beviljas bidrag för. Information om pågående inventering har skickats till 

samtliga hissägare. Hissägare informeras vid behov även via telefon, e-post 

eller besök. 

 

- Registrering och handläggning av ärenden som rör besiktning och 

service av hissar som tidigare installerats med BAB 

Förändrat arbetssätt vad gäller registrering och bedömning av kostnader för 

besiktning och service av hissar installerade via BAB har genomförts. Detta 

medvetandegör varje hissägare om vilka regler som finns och även vilka 

möjligheter som finns till bidrag. Det hissregister som kommunen nu har 
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upprättat hålls upprättat kontinuerligt i och med att varje beslut som rör hiss 

föregås av en bedömning om rätt till bidrag. 

- Information till hissägare vad gäller ansvar för underhåll och 

reparation.  

Information har skickats till varje hissägare. Detta kommer att hålla 

kommunen uppdaterad vad gäller ägandeskap av hissar vars installation 

beviljats via BAB. 

Se även punkterna ovan. 

 

- Inscanning av avslutade BAB-ärenden för att kunna ”nå” dem via 

handläggningsprogrammet BAB Online.  

Detta är en stor hjälp vid bedömning av t ex reparationsärenden samt vid 

utredning om vem som har fått anpassning tidigare (t ex vid uppdatering av 

Hissregistret). Besluten föregås av en bedömning/utredning grundat på lagen 

om BAB. 

 

- Arkivering av avslutade ärenden har förändrats. 

Samtliga ärenden ska numera sorteras enligt fastighetsbeteckning. Detta gör 

det möjligt att på ett betydligt enklare sätt hitta äldre ärenden i arkivet. 

Mycket betydelsefullt vid t ex ansökan om reparationer och även andra 

frågor som rör äldre anpassningar, t ex hissar. Sortering av äldre BAB-

ärenden har genomförts av nuvarande handläggare och arkivarie. 

 

- Delegationslistan till nämnden är ändrad och därmed lättare att hämta 

från systemet.   

Denna förändring har skapat mer tid för handläggning av ärenden. 

 

- Ärendehantering med hjälp av ärendeaktmappar och aktskåp.  

Detta underlättar överblick av pågående ärenden och i vilken ”fas” de ligger. 

Detta underlättar även om flera personer arbetar med BAB och ger 

effektivare handläggning. 

 

- Framtagande av olika sorters blanketter och informationsmaterial för 

att regelrätt utföra diverse åtgärder. 

 

- Uppsägning av förråd som tidigare använts som förvaring av rampdelar 

som använts vid bostadsanpassningsåtgärder. 
Förrådet har de senaste åren inte använts på ett kostnadseffektivt sätt 

eftersom de flesta ramper inköps direkt från leverantör alt firma som 

återanvänder begagnade ramper. Med denna åtgärd finns inte längre kostnad 

för hyra av förråd. Vid användande av begagnade ramper, minskar kostnader 

i inköp och därmed bidragssumman. 
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Flera av de åtgärder som framgår i ovan text har vidtagits i praktiken. 

Handläggningen ser numer annorlunda ut och har genomgått en positiv 

förbättring.  

Bedömningen är att miljö- och byggnadsnämnden agerat enligt uppdraget 

och att tillräckliga åtgärder vidtagits för att avsluta ärendet.       

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända ovan beskrivna 

genomlysning och förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att betrakta uppdraget som slutredovisat och avslutat.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2021-05-19 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att översända ovan beskrivna 

genomlysning och förslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att betrakta uppdrag 12 från 2020 som slutredovisat och 

avslutat. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ärendet blir omedelbart justerat. 

Kommunstyrelsens beslut 2021-09-07 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att betrakta uppdrag 12 från 

2020 som slutredovisat och avslutat. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar och godkänner återrapporteringen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 224 Dnr 2021-000570 192 

Anmälan av motion från Sune Håkansson (RP) 
angående utformningen av taxor inom äldreomsorgen 

Sune Håkansson (RP) lämnar följande motion om taxor inom 

äldreomsorgen: 

Sammanfattning  

Gällande taxor för hemtjänst innebär att den samlade marginaleffekten kan 

bli nära 100 procent. Om en pensionär exempelvis säljer aktier och då gör en 

vinst på 10 000 kronor blir skatten 3000 kronor. Bostadstillägget kan sjunka 

med 6200 kronor. Kvar är 800 kronor. 

 

Med nuvarande taxekonstruktion kan avgiften för hemtjänst öka med 720 

kronor. 

 

Vinsten på 10 000 kronor ger ett netto på 80 kronor. Mindre än en procent 

återstår. 

Härmed föreslås att taxorna omarbetas så att den sammanlagda 

marginaleffekten inte kan bli högre än 92 procent. 

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till vård- och omsorgsnämnden för 

vidare hantering.  

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Sune Håkansson  
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§ 225 Dnr 2021-000617 101 

Anmälan av motion från Willy Persson (KD) angående 
Snittingefallet 

Willy Persson (KD) lämnar följande motion om Snittingefallet: 

Sammanfattning  

Bräkneån har hittat sin ursprungliga strömfåra då de betonggjutna 

fördämningarna vid Snittingefallet nu är borttagna. Under sommaren har det 

blivit en rejäl växlighet längs åkanten. Snart kommer flora och fauna att 

utvecklas ytterligare, anpassad efter denna unika miljö med strömförande 

vatten. Detta kommer bli till stor gagn för den biologiska mångfalden.  

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag: 

- Att kommunen ska avsluta arbetet med att anlägga ett omlöp och nya 

fördämningar vid Snittingefallet.        

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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Va[ av justerare KF
Dnr 2021-000006

Medborgarförslag
Dnr 2021-000007

F ragor
Dnr 2O21-000009

lnterpettationer
Dnr 2021-000008

Redovisning av kommunalt partistöd 2O2O
Dnr 2021-000209

Avsiktsförktaring, Ronneby Museum
Dnr 2019-000739

Fyllnadsval efter entledigande från uppdrag som ersättare i teknik-fritid- och
kulturnämnden, llkka Toivanen (L)
Dnr 2021-000361

Anhå[[an om entledigande från uppdraget som ersättare i valnämnden, Laila
Larsson (KD)
Dnr 2021-000543

7

8
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Anhå[[an om entledigande från uppdraget som kommunrevisor, Martin Fridh
Mathiasson (SD)
Dnr 2O21-O00556

10.
Rnhå[[an om entledigande från uppdraget som 1:e vice styrelseordförande i

Ronneby Mil.jöteknik AB och Ronneby Mitjöteknik Energi AB, Jan Demerud (M)
Dnr 2021-000561

9

11

12.

13

14.

15.

16.

19.

17.
Ändring av miLjö- och byggnadsnämndens tjänstegarantier
Dnr 2O21-OOO424

18
Hantering av krisledningsnämndens beslut om avgiftsbefrietse från taxor o
avgifter
Dnr 2O21-AOO425

Platsmarknadsföring av Blekinge i samverkan med Region Kalmar
Dnr 2021-000368

Redovisning avseende ombyggnad Brantafors VV
Dnr 2Q2O-000205

Förstudie för byggnation av idrottshal.t i Listerby
Dnr 2020-000210

Köp av Stora Ärsjömåta 3:8
Dnr 2021-000481

Fastigh etsfö rsätj n i n g Ki te n
Dnr 2019-000148

överlämnande av a[[männa hand[ingar, mil.jö- och byggnadsnämnden,
p[anve rksam heten/kom m u nstyre[se n
Dnr 2021-000423

Titl.äggsäskande - Vård- och omsorgsnämnden
Dnr 2021-000382

Fastställande av skogsstrategi
Dnr 2021-000395

Landsbygdspolitiskt program, utvärdering och nytt
Dnr 2018-000516
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Kommuna[ serviceplan
Dnr 2021-000349

Partie[[ föräldraledighet (upphävande av kommunfutl.mäktiges beslut 2OO2-1O-
164)
Dnr 2O21-OOO477

Upphävande av bestut- Kommunful.tmäktige 2OO7 5 91- Policy avseende kränk
särbehand[ing
Dnr 2021-000478

27

Regtemente för revisorer, Räddningstjänsten Östra Bl.ekinge
Dnr 2021-000463 

R
U

Förbu ndsord ning och medtemsöverenskom mel.se för Räd d ningstjänsten Ös$a
Blekinge ff
Dnr 2O21-OOO278 il

€
Ej verkstäLlda besl.ut enligt 9 5 och rapportering enl.igt 28 f -g 5€ tag om stöä c

service til.l. vissa funktionshindrade samt 4 kap. 1 5 och rapportering entigt $ I

6f 5 social.tjänstl.agen, Vård och omsorgsnämnd en 2021 ö
Dnr 2021-000381

28 Budgetj usteri ng nya förskolor
Dnr 2Q21-000396

Återrapportering av uppdragl4- "l syfte att hoja kvatit6n på den mat som
kostverksamheten levererar så ges ett uppdrag att föl.ja upp och utvärdera

22.

23.

24.

25.

26.

Kostverksamhetens organisation samt göra en kundutvärdering av hur ma
upp[evs"
Dnr 2021-000332
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Anmätan av motioner
Dnr 2021-000010

U ppdaterad : 2021 -O9 -22
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Ledamöter Parti Kret Ersättare Ja Nei Avst Frånv
Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberq (M) Alla X
Kaisa Svensson (M) Alla X
Helene Foqelberq (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla Magnus Persson X
Kenneih Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla Magnus Gustafsson X
Tim Svanberq (c) Alla X
Silke Jacob (c) Alla Eva-Britt Brunsmo X
Roger Gardell (L) Alla Lennarth Gusiafsson X
Nils lngmar Thorell (L) Alla X
Will Persson (KD) Alla X
Magnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla x
Tommy Andersson (s) Alla X
Thomas Svensson (s) Alla Masnus Biörk X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell (s) Alla X
Ola Robertsson (s) Alla X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla X
Monica Lindqvist (s) Alla X
Stefan Osterhof (s) Alla X
lnorid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Agnetha Wildros (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla X
Peter Bowin (v) Alla X
Omid Hassib (v) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup (SD) Alla X
Bengt Sven Ake Johansson (SD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (SD) Alla X
Sandra Berqqvist (SD) Alla Peter Jansson X
Bengt Ake Johansson (SD) Alla X
Tim Aulin (SD) Alla Jesper Grönblad X
Tomas Lund (SD) Alla X
Mattias Ronnestad (sD) Alla X
Carina Aulin (So1 Alla X
Anders Oddsheden (SD) Alla X
Haide Friberq (sD) Alla X
Yvonne Olsson (SD) Alla X
Johan Grönblad (SD) Alla Tony Holqersson X
Anna Carlbrant (RP) Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X

SUMMA: 20 28 0 1
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Omröstningslista nr. I
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 30 september 202,1 klockan ,lg:39:1S.

13. Förstudie för av idrottshall i
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ffiRONNEBY
KOMMUN

KÖPEKoNTRAKT FÖR KILEN 5

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel l/l
Stadshuset, 372 80 Ronneby

0457 61 80 00

212000-0837

Acasa i Ronneby AB, nedan kallad köparen. Andel 1/1

c/o Innerstadsspecialisten, Nytorgs gatan23B, ll6 40 Stockholm

559266-7157

Parter

Säljare:

Adress:

Telefon:

Org.nr:

Köpare:

Adress:

Org nr:

I Överlåtelsefiirklaringochfastighetensomfattning

L 1 Kommunen överlåter och florsäljer härmed till köparen fastigheten Kilen 5 om totalt 3160
kvm som markerats med blått på kartan (bilaga l).

2 Köpeskilling
2.1 Köpeskillingen på 395 000 kronor (trehundranittiofemtusen) skall erläggas kontant på

tillträdesdagen.

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

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

3 Tillträdesdag mm

3.1 Tilltrade till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Kommunen särskilt
överenskommer, dock senast den I november 2021.

3.2 Parterna är överens om att äganderätten övergår till Köparna på tilltradesdagen enligt I
st under örutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet.
Faran ftir fastigheten går över på tillträdesdagen.

4 Fastighetens skick
4.1 Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon

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

4.2 Säljaren garanterar att fastigheten är marksanerad enligt gallande krav ftir att uppnå
känslig markanvändning. Godkänd slutbesiktning finns som köparen tagit del av.
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5 Fördelning av utgifter mm

5.1 Utgifter och inkomster som löper på fastigheten ftire tilltradesdagen ska bäras av
Kommunen.

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

6 Inskrivningsåtgärder mm

6.1 Köparen ska svara for de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och -
kostnader som krävs med anledning av detta avtal.

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

7 Tvist
7.1 Tvist med anledning av deffa köp ska avgöras av allmän domstol.

8 Förutsättningar fiir avtalets giltighet
8.1 För att deffa avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunstyrelse

godkåinner det. Om Kommunstyrelsen godkänner avtalet efter att det undertecknats, ska
avtalet, under ftirutsättning att Kommunstyrelsens godkännande är lagakraftvunnet,
anses ingånget från och med dagen ftir underskrift.

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

9 Anslutningsavgifter
9.1 Avgifter för anslutning till el, fiber, avlopp och fiänvärme ingår ej i köpeskillingen och

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor.

10 Avtalsexemplar
10.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsiff.
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Säljaren

Ronneby den

Roger Fredriksson

Anna Hinseäng

Säljarens egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Köparen

Kourosh Farhang, Acasa i Ronneby AB
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Bilaga I

Fastigheten Kilen 5 är markerad på karta nedan med blått.
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