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§ 421 Dnr 2020-000005 101 

Val av justerare och justering av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende avseende överföring av ansvaret för detaljplanering från 

miljö- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen läggs till som 

ärende 22 på dagordningen. 

 

Vidare föreslås ordförande Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser 

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

________________ 
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§ 422 Dnr 2020-000567 250 

Informationsärende kvarteret Gertrud 

 

Sammanfattning  

Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng ger information i ärendet. 

Informationen berör utvecklingsplanerna för kvarteret Gertrud.      

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  
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§ 423 Dnr 2020-000580 269 

Åtgärder för Snittinge för att förebygga ett dammbrott 

Sammanfattning  

Bakgrund 

I slutet av oktober fattades beslut av kommundirektören om att åtgärder 

måste vidtas för att säkra området kring Snittinge. Anledningen till beslut om 

åtgärder är dels risken som höga flöden under senvinter och tidig vår 

innebär, dels risken att dammluckorna när som helst kan att brista. Under 

januari-februari 2020 uppmättes höga flöden vilket ger anledning att agera 

innan den perioden startar igen.  

WSP, som har utrett situationen och lösningar kring Snittinge, utförde i 

slutet av 2019 en konsekvensutredning och bedömning av 

dammsäkerhetsklass som påvisar vilka risker som föreligger kring och 

nedströms dammen.  

Beskrivning av risk 

Snittingedammen ligger strax efter en åkrök och dämmer upp Bräkneån. Vid 

ett dammbrott kommer vattenmagasinet att tömmas. Beroende av hur 

dammbrottet sker kan olika risker uppstå. Avgörande är också aktuellt flöde 

och vattenstånd i ån. 

Söder om dammen finns strandbrinkar med lägre skogbeväxtning samt 

grönområden. Grönområden används frekvent av människor för att grilla, 

umgås och njuta av naturen. Besöksfrekvensen är, särskilt varma dagar och 

vid fiskesäsong, ganska stor. 

Ca 400 meter längre ner finns en järnvägsbro över ån. 

Vid dammbrott höjs vattenytan ca 1,5 meter över aktuell nivå i ån. Vid 

lågvatten innebär det att brinkarna översköljs samt kan erodera pga av 

kraften i strömmen. Viss del av grönområdet kommer att översvämmas även 

vid relativt lågt vattenstånd. Järnvägsbron bedöms klara att stå emot 

vattenflödet och vid lågt vattenstånd bedöms inte översköljning av vallen 

ske. 

Vid normalläge av vattenståndet förutses att grönområdet och även 

skogbeväxta delar översvämmas samt att erodering sker. Det är en 

omedelbar fara för de som vistas i området. Järnvägsbron bedöms klara att 

stå emot vattenflödet men vid normalt vattenstånd kan vallen översköljas och 

därmed stabiliteten för spåren påverkas. 

Vid högvatten förutses större delen av grönområdet samt de skogbeväxta 

delarna översvämmas med efterföljande erodering. Det är fara att vistas vid 
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grillplats och hela grönområdet. Järnvägsbron bedöms klara av att stå emot 

vattenflödet men vallen översköljas och därmed slå ut järnvägsspåret. 

Vid de höga flöden som rådde januari och februari 2020 (50-årsflöde) 

förutses hela grönområdet samt de skogbeväxta delarna översvämmas med 

omfattande erodering. Det är fara att gå nära även de övre delarna av 

grönområdet. Järnvägsbron bedöms klara att stå emot vattenflödet men 

vallen kan översköljas och därmed slå ut järnvägsspåret. 

Då dammbrott sker och en stor mängd vatten snabbt förflyttar sig så sker det 

med hög hastighet. Det gör att vattennivån ganska snabbt sjunker efter 

genomflödet. Området är relativt flackt efter bron varför det kan anses 

rimligt att översvämning sker av de närmaste landområdena. Efter bron 

bedöms ingen fara för byggnader finnas givet att järnvägsbron håller. Det 

gör att vattnet stannar upp tillfälligt förutom översköljningen och därefter 

ges en lugnare färd ut mot havet.      

Bedömning 

Förslag på temporära dammsäkerhetshöjande åtgärder 

Utifrån ovan beskriva risker har WSP fått i uppdrag att ta fram en rapport för 

temporära dammsäkerhetshöjande åtgärder.  

I utredningen har tre olika alternativ studerats.  

 Öppna och ta bort spettluckor  

 Sättar uppströms befintlig lucka  

 Förstärkning av hela dammen  

Att öppna och ta bort spettluckorna, som är i väldigt dåligt skick, innebär 

den över tid säkraste lösningen som framöver helt och hållet tar bort risken 

för ett dammbrott. Genom att ta bort luckorna sänker man vattenytan 

uppströms och låter Bräkneån reglera sitt eget flöde. Verkställandet av en 

sådan lösning uppskattas till en kostnad om 165 000:-  

Att sätta sättar uppströms befintlig lucka innebär att man med hjälp av 

vattentrycket från ån ersätter de dåliga luckorna med nya i ett nytt läge. 

Problematiken med detta är att man inte har full koll på bottensedimentet 

eller bergets struktur för att på ett säkerts sätt garantera en tät konstruktion. 

Även om man skulle lyckas på ett tillfredställande sätt så kvarligger riskerna 

med ett dammbrott så länge Snittignedammen är en fördämning. 

Verkställandet för en sådan lösning uppskattas till en kostnad om 295 000:- 

Att förstärka hela dammen ses som en svår lösning med tanke på att man inte 

vill att personer arbetar i direkt anslutning till dammen. Med tanke på hur ett 

sådant arbete skulle utföras väljer man att stryka detta alternativ i dagsläget.  
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I väntan på utredning och utförande har man med tanke på de riskerna som 

finns valt att stänga av området för vistelse. Diskussioner med Länsstyrelsen 

har förts för att kunna upprätta en föreskrift för att kunna avlysa personer 

från området i väntan på en säkerhetsåtgärd kring dammen är utförd 

Rekommendation 

I enlighet med rapporten från WSP är rekommendationen att öppna och ta 

bort spettluckorna. Den avsänkta vattennivån kommer förutom förhöjd 

dammsäkerhetsnivå innebära minst skötsel/reglering av förslagen, ge 

möjlighet till ytterligare inspektion av dammens skick samt ge en indikation 

på hur en utrivning skulle påverka området uppströms dammen. Alternativet 

är dessutom mest kostnadseffektivt enligt uppskattning.       

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), 

Nicolas Westrup (SD) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet ger mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att ta bort nuvarande spettluckor och ersätta 

dessa med nya. Åtgärden ska genomföras så fort som det är möjligt. En 

rapportering om hur arbetet går ska lämnas till arbetsutskottet innan 

utgången av kvartal ett 2021.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger mark- och exploateringsenheten i 

uppdrag att ta bort nuvarande spettluckor och ersätta dessa med nya. 

Åtgärden ska genomföras så fort som det är möjligt. En rapportering om hur 

arbetet går ska lämnas till arbetsutskottet innan utgången av kvartal ett 2021. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  

Mark- och exploateringsenheten, Daniel Camenell  
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§ 424 Dnr 2020-000577 059 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av rivning av byggnader på Släggan 1 och 
Björnen 10  

 

Sammanfattning  

 Mark- och exploateringsenheten ska genomföra upphandling avseende 

rivning av byggnader på Släggan 1 och Björnen 10. Rivningarna sker för att 

båda fastigheterna omfattas av nya detaljplaner som tillåter annan 

bebyggelse.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende upphandling av rivning av byggnader på 

Släggan 1 och Björnen 10.   

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Peter Bowin (V).  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer förfrågningsunderlaget avseende 

upphandling av rivning av byggnader på Släggan 1 och Björnen 10. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Sara Jonasson  
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§ 425 Dnr 2020-000551 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
bemanningstjänster inom socialtjänsten 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun upphandlar leverantör/leverantörer för 

bemanningstjänster inom socialtjänsten.      

Bedömning 

Upphandlingen avser täcka Ronneby kommuns behov av tjänsteköp inom 

socialtjänstens och vård- och omsorgens verksamhetsområden. Syftet är att 

kunna avropa extern personal för längre eller kortare tid. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

upphandlingsdokumenten gällande upphandling av leverantör för 

bemanningstjänster inom socialtjänsten.       

Deltar i debatten 

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

och Magnus Pettersson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

gällande upphandling av leverantör för bemanningstjänster inom 

socialtjänsten. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingsenheten, Annika Blomstrand  
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§ 426 Dnr 2020-000560 003 

Ändring av reglemente - teknik-, fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Det har vid granskning av reglementet för teknik-, fritid- och kulturnämnden 

uppmärksammats att en lagrumshänvisning inte längre är aktuell. Denna 

lagrumshänvisning återfinns i 2 kap. 4 § 2 p. i reglementet. I aktuell punkt 

görs en hänvisning till lotterilagen (1994:1000). Lotterilagen har upphävts 

och har ersatts av spellagen (2018:1138). 

 

Med anledning av detta föreslås att denna hänvisning ändras från lotterilagen 

till den numera gällande spellagen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta den föreslagna ändringen av reglementet för 

teknik-, fritid- och kulturnämnden.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta den föreslagna ändringen av reglementet för 

teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 427 Dnr 2020-000093 040 

Rapportering av hur nämnder/förvaltningar ligger till för 
att anpassa sin verksamhet till budgetramarna 

 

Sammanfattning  

Anette Andersson, förvaltningschef för miljö- och byggnadsförvaltningen, 

medverkar och presenterar den ekonomiska uppföljningen avseende miljö- 

och byggnadsnämnden. 

 

Socialnämndens, överförmyndarnämndens och 

kommunledningsförvaltningens rapporter har delgetts genom utskickat 

material.       

Deltar i debatten 

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

(S).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 428 Dnr 2020-000562 822 

Brunnsbadet 2020 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-10-20 § 169 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden erhöll ett särskilt uppdrag från 

kommunfullmäktige i budgeten med redovisning till kommunstyrelsen i april 

2019.  Uppdraget var att upphandla verksamhetsdrift av Brunnsbadet, vilket 

gjordes och inga anbud inkom, varpå det särskilda uppdraget redovisades, 

avslutades och ansågs slutrapporterat. 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen fick då i uppdrag av Teknik-, fritid- 

och kulturnämnden att upphandla verksamhetsdrift av brunnsbadet inför 

verksamhetsår 2020. Inga anbud inkom och förvaltningen föreslog då 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden att se uppdraget angående upphandling 

av verksamhetsdriften som avrapporterad och avslutad och Teknik- fritid- 

och kulturnämnden gav då förvaltningen i uppdrag att driva verksamheten i 

egen regi under verksamhetsåret 2020. 

Teknik- fritid- och kulturnämnden gav även förvaltningen i uppdrag att se 

över och utreda samt presentera möjligheten till överlåtelse av brunnsbadet 

och dess anläggning till AB Ronneby Industrifastigheter inför 

budgetberedningen 2021 och inför det verksamhetsåret. 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen upplever en osäkerhet som råder 

angående pandemin och dess utbredning samt vill avvakta den utredning 

som sker av AB Ronneby Industrifastigheter och Teknik- fritid- och 

kulturförvaltningens fastighetsenhet. Därför anser och Teknik- fritid- och 

kulturförvaltningen att utredningen angående överlåtelse av brunnsbadet till 

2021 avslutas och integreras i utredningen gällande framtida eventuell 

sammanslagning av bolag och även delar av förvaltningens verksamhet      

Bedömning 

Därmed anser Teknik- fritid- och kulturförvaltningen att samtliga uppdrag 

gällande att upphandla verksamhetsdrift av brunnsbadet och att utreda 

möjligheten att överlåta brunnsbadet till AB Ronneby Industrifastigheter är 

avslutade och avrapporterade.  

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen påbörjar ny upphandling av 

verksamhetsdriften eller medverkar i utredningar gällande överlåtelse av 

anläggningen endast om eller när nya uppdrag ges av berörd nämnd eller 

kommunfullmäktige.      
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att se uppdragen angående upphandling av 

verksamhetsdriften och utredningen angående överlåtelse av anläggningen 

till AB Ronneby Industrifastigheter som avrapporterade och avslutade.  

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår även Teknik- fritid- och 

kulturnämnden att översända sitt ställningstagande angående avslutade 

uppdrag till Kommunstyrelsen.       

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-10-20 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att se uppdragen angående 

upphandling av verksamhetsdriften och utredningen angående överlåtelse av 

anläggningen till AB Ronneby Industrifastigheter som avrapporterade och 

avslutade. 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att översända sitt 

ställningstagande angående avslutade uppdrag till Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar enligt följande: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Notera återrapporteringen av det särskilda uppdraget till 

protokollet. 

2. Med anledning av den situation som råder på grund av Covid-19 

inte gå vidare med upphandling av Ronneby Brunnsbad. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Notera återrapporteringen av det särskilda uppdraget till protokollet. 

2. Med anledning av den situation som råder på grund av Covid-19 inte 

gå vidare med upphandling av Ronneby Brunnsbad 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 429 Dnr 2017-000496 302 

Statusrapport "Förslag till utvecklingsplan för Ronneby 
Brunnspark framtida utveckling" 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-10-20 § 172 

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag enligt budget 2017 Plan 2018-2019 

KF § 377/2016 att ta fram en utvecklingsplan för Ronneby Brunnspark och 

Brunnsskogen. Detta är en prisbelönt Park med många restriktioner såsom 

biotopskydd, Natura 2000, skyddsvärda träd mm. Med utveckling menas 

bl.a. nya mötesrum, utegym, återplantering av trädbestånd, nya växter mm. 

Utvecklingsplanen som vision är färdigställd. 

Nu återstår att göra projekteringsplaner och kostnadskalkyler för de 17 olika 

plandelarna. För detta behövs medel för konsultkostnader då det behövs 

fördjupande ritningar och utförandeplaner, mängdning av ytor, material, 

utrustning mm. 

Bedömd kostnad för framtagande av de handlingar som behövs är 300 000 

kr. 

I denna fas anser Gatu/Park enheten att projektet överfördes till kommunens 

Mark och Exploateringsenhet då denna enhet har resurserna avseende mark 

och byggingenjörer.  

Bedömning 

 Utvecklingsplanen är nu klar bifogas som ett informationsärende.  

Förslag till beslut 

Teknik, - Fritid och Kulturförvaltningen förslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja de ekonomiska resurser 

som beskrivs samt att ge Mark och exploateringsenheten uppdraget att 

genomföra detta.   

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Tommy Andersson (S), Tommy 

Andersson (S) och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och 

kulturnämnden i uppdrag att genomföra färdigställandet av Brunnsparkens 

utvecklingsplan i samarbete med mark- och exploateringsenheten. 

Finansieringen ska hanteras inom teknik- fritid- och kulturnämndens 

befintliga investeringsram.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att 

genomföra färdigställandet av Brunnsparkens utvecklingsplan i samarbete 

med mark- och exploateringsenheten. Finansieringen ska hanteras inom 

teknik- fritid- och kulturnämndens befintliga investeringsram. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 430 Dnr 2017-000296 101 

Tjänstegarantier Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-10-20 § 174 

Kommunfullmäktige har givit samtliga förvaltningar i uppdrag att ta 

redovisa förslag på tjänstegarantier inom sina respektive 

verksamhetsområden.  

Bedömning 

 Svenska Kommunförbundet beskriver tjänstegaranti i skriften ”Att utveckla 

tjänstegarantier” från 2002 enligt följande: 

”En tjänstegaranti är en av kommunen offentligt deklarerad standardnivå där 

standardnivån beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av kommunens 

tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och kompetens.” 

 

Garantierna bör vara: 

• Relevanta – de ska ha tydlig koppling till medborgarnas behov av service 

och ha fokus på det som är av intresse för dem. 

• Meningsfulla – de ska beskriva garantierna utifrån medborgarnas 

synvinkel. 

• Utmanande – de ska vara utmanande men realistiska. 

• Enkla – de ska beskrivas enkelt och tydligt. 

• Mätbara – hur väl de uppfylls ska kunna mätas direkt i verksamheten eller 

genom brukarundersökningar. 

• Uppföljningsbara – system måste finnas för en kontinuerlig uppföljning. 

• Publicerade – de ska publiceras på olika sätt och spridas brett. 

• Utvärderas och förbättras – de ska finnas system för utvärdering och 

förbättring. 

 

Kompensationer kan kopplas till garantierna och klagomålen. Ekonomisk 

kompensation bör endast ges i verksamheter som är avgiftsbelagda och att 

det då måste stå i rimlig proportion till tjänsten och dess kostnader i övrigt. 
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Kommunförbundet redovisar att kompensationer erfarenhetsmässigt inte är 

så väsentligt för den enskilde. Det viktiga är att brister rättas till snabbt. 

I det arbete som har gjorts för att klarlägga Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningens tjänstegarantier har följande förslag identifierats. 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen hyr ut lokaler till både föreningar 

och enskilda personer. Då man hyr en lokal får man tillgång till denna 30 

minuter innan avsatt tid och 30 minuter efter. Inpassering sker med så kallad 

tagg/Iloq-system som bygger på att den som hyrt lokalen får en tagg/nyckel 

som programmeras att gälla den bokade tiden. I vissa lokaler finns även 

fysiska nycklar finns kvar. Lokalerna städas regelbundet. Ibland sker ökad 

nedsmutsning som kan bero på ogynnsamt väder eller att hyresgästen före 

smutsat ner orimligt mycket.   

 

Förslag till tjänstegaranti av bokningsbara lokaler 

Vi lovar att du som hyr en sporthall/gymnastiksal/ishall/simhall eller annan 

bokningsbar lokal av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen får tillgång till 

lokalen på angiven tid och att lokalen är städad.  

 

Kompensation  

Om tjänstegarantin inte infrias kommer vi att arbeta för att snabbt rätta felet. 

Du kompenseras för den aktuella bokningen. Bokning två timmar eller 

kortare tid innebär att ingen kostnad debiteras. Bokning längre än två timmar 

kompenseras för den faktiska tiden då felet åtgärdas. 

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att införa 

föreslagna tjänstegarantier inom Teknik-, fritid- och kulturnämndens 

verksamhetsområde.  

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2020-10-20 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att  

I det arbete som har gjorts för att klarlägga Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningens tjänstegarantier har följande förslag identifierats. 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen hyr ut lokaler till både föreningar 

och enskilda personer. Då man hyr en lokal får man möjlighet till 

inpassering 30 minuter innan avsatt tid och 30 minuter efter. Inpassering sker 

med så kallad tagg/Iloq-system som bygger på att den som hyrt lokalen får 

en tagg/nyckel som programmeras att gälla den bokade tiden. I vissa lokaler 

finns även fysiska nycklar finns kvar. Lokalerna städas regelbundet. Ibland 
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sker ökad nedsmutsning som kan bero på ogynnsamt väder eller att 

hyresgästen före smutsat ner orimligt mycket.   

 

Förslag till tjänstegaranti av bokningsbara lokaler 

Vi lovar att du som hyr en sporthall/gymnastiksal/ishall/simhall eller annan 

bokningsbar lokal av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen får tillgång till 

lokalen på angiven tid och att lokalen är städad.  

 

Kompensation  

Om tjänstegarantin inte infrias kommer vi att arbeta för att snabbt rätta felet. 

Du kompenseras för den aktuella bokningen. Bokning två timmar eller 

kortare tid innebär att ingen kostnad debiteras. Bokning längre än två timmar 

kompenseras för den faktiska tiden då felet åtgärdas. 

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S), Kenneth Michaelsson (C), 

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

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik- fritid- och kulturnämndens förslag. Ordförande 

ställer proposition på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om följande tjänstegarantier för teknik- 

fritid- och kulturförvaltningen:  

I det arbete som har gjorts för att klarlägga Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningens tjänstegarantier har följande förslag identifierats. 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen hyr ut lokaler till både föreningar 

och enskilda personer. Då man hyr en lokal får man möjlighet till 

inpassering 30 minuter innan avsatt tid och 30 minuter efter. Inpassering sker 

med så kallad tagg/Iloq-system som bygger på att den som hyrt lokalen får 

en tagg/nyckel som programmeras att gälla den bokade tiden. I vissa lokaler 

finns även fysiska nycklar finns kvar. Lokalerna städas regelbundet. Ibland 

sker ökad nedsmutsning som kan bero på ogynnsamt väder eller att 

hyresgästen före smutsat ner orimligt mycket.   

 

Förslag till tjänstegaranti av bokningsbara lokaler 

Vi lovar att du som hyr en sporthall/gymnastiksal/ishall/simhall eller annan 

bokningsbar lokal av Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen får tillgång till 

lokalen på angiven tid och att lokalen är städad.  

 

Kompensation  

Om tjänstegarantin inte infrias kommer vi att arbeta för att snabbt rätta felet. 

Du kompenseras för den aktuella bokningen. Bokning två timmar eller 

kortare tid innebär att ingen kostnad debiteras. Bokning längre än två timmar 

kompenseras för den faktiska tiden då felet åtgärdas. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 431 Dnr 2020-000563 810 

Uppdrag i budget 2018 - Ronnebykortet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-10-20 § 178 

Förvaltningen fick i budget 2018 uppdraget att undersöka möjligheten att 

skapa ett ”Ronnebykort” för tillträde till fritidsanläggningar i Ronneby 

kommun samt koppla kortet till en taxekonstruktion.      

Bedömning 

I nuvarande taxor som beslutades 2019 finns en subventionering vilket 

innebär att ett speciellt rabattkort skulle generera ytterligare subventioner 

över de som redan är beslutade. Arbetet med bokningar och avgifter har 

syftat till att digitalisera och förenkla administrationen samt göra systemen 

mer användarvänliga för föreningarna. Att införa ytterligare ett system skulle 

innebära en ökad handläggning och administration samt ett parallellt system 

för föreningarna att hantera. 

 

Ett ”Ronnebykort” innebär administrativa kostnader i form av: 

 En utredning av vilka anläggningar som skulle omfattas. 

 Framtagande av ett ”Ronnebykort”, eventuell upphandling, layoutkostnader, 

produktion, etc. 

 Uppföljning av kortets innehavare. 

 Kontroll av giltighet i respektive kassa. 

Utreda hur kostnaden för ”Ronnebykortet” ekonomiskt påverkar övrig 

verksamhet.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

anse uppdraget återrapporterat och avslutat.      
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2020-10-20 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anse uppdraget återrapporterat och avslutat. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson  
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§ 432 Dnr 2020-000564 821 

Dekoration av Ronneby sporthalls källarplan 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-10-20 § 179 

Kommunstyrelsen beslutade (2017 § 392) 171107 att bifalla en motion om 

att dekorera Ronneby sporthalls källarlokaler. Fritid och kulturförvaltningen 

fick i uppdrag att genom ett integrationsprojekt låta ungdomar dekorera 

sporthallen på de platser som nämns i motionen och dess intention. Fritid 

och kulturnämnden skulle även återrapportera till Kommunstyrelsen innan 

projektstart, projektet är inte påbörjat.       

Bedömning 

Bedömningen är att Ronneby sporthall inte längre är den negativa 

samlingsplats som lokalen var 2017. Majoriteten av de ungdomar som 

numera befinner sig i lokalen är kopplade till en föreningsstyrd verksamhet.  

Det föreligger ett visst renoveringsbehov i aktuella lokaler. De aktuella 

lokalerna förvaltas av Fastighetsenheten som via ett interhyresavtal hyr ut 

lokalerna till Fritid och kultur, vilket innebär att Fastighetsenheten ansvarar 

för bedömning av- och utförande av renoveringar.      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

anse uppdraget som återrapporterat och avslutat.      

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2020-10-20 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att anse uppdraget som återrapporterat och 

avslutat. 

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och Magnus Pettersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till teknik-fritid- och 

kulturnämndens förslag med uppmaningen att nämnden framöver är 

snabbare på att verkställa fattade beslut av kommunfullmäktige.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse uppdraget som återrapporterat och avslutat med 

uppmaningen till teknik- fritid- och kulturnämnden att vara snabbare på att 

verkställa fattade beslut.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 433 Dnr 2020-000565 817 

Ronneby isstadion/Fredriksbergs BK 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik- fritid- och kulturnämnden 2020-10-20 §   175 

2012-01-01 tecknades ett avtal mellan Ronneby kommun och Fredriksbergs 

BK med upplåtelsetiden 2012-01-01 – 2021-12-31. Avtalet var ett 

nyttjanderättsavtal av del av fastighet samt ansvar för vissa åtgärder. 

I avtalet är bland annat följande punkter upptagna: 

4.3 Kommunen ska till föreningen betala ett driftbidrag om 400 000 kronor 

per år. 

4.3.2 Kommunens årliga kostnad för anläggningens drift, ( el, VA och 

drivmedel) reparationer och underhåll beräknas till 700 000 kronor per år 

exklusive planerat underhåll. 

4.3.2.1 Om kommunens kostnader blir högre än 700 000 kronor per år, ska 

bidraget till föreningen, 400 000 kronor enligt punkt 4.3 reduceras med 

mellanskillnaden, dock lägst till 100 000 kronor.    

Bedömning 

Aktuellt avtal tecknades 2012 och dåvarande prisnivåer låg till grund för 

ovanstående punkter, avtalet reglerar ingen indexuppräkning. Kommunens 

kostnader för drift de senaste säsongerna har överstigit 700 000 kronor, 

vilket då, enligt avtalet, medför en reducering av föreningens ersättning från 

kommunen med som högst 300 000 kronor.  

Bedömningen är att avtalet, i väsentliga delar, inte är ekonomiskt adekvat för 

föreningens drift av anläggningen. 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningens förslag är att befintligt 

nyttjanderättsavtal sägs upp för omförhandling samt att ett nytt 

nyttjanderättsavtal tecknas, ett avtal där hänsyn tas till rådande prisnivåer 

gällande el, VA och drivmedel. 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningens förslag är att föreningen bör ersättas, 

enligt avtal, med 400 000 kronor totalt. 200 000 kronor för höstsäsongen 

2020 och 200 000 för vårsäsongen 2021. Förslaget innebär att ersättningen 

inte reduceras enligt punkten 4.3.2.1 i avtalet.       
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Förslag till beslut 

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

kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen att besluta enligt förslag.      

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2020-10-20 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta  

 att befintligt nyttjanderättsavtal sägs upp för omförhandling samt att 

ett nytt nyttjanderättsavtal tecknas, ett avtal där hänsyn tas till 

rådande prisnivåer gällande el, VA och drivmedel. 

 att föreningen bör ersättas, enligt avtal, med 400 000 kronor totalt. 

200 000 kronor för höstsäsongen 2020 och 200 000 för vårsäsongen 

2021. Förslaget innebär att ersättningen inte reduceras enligt punkten 

4.3.2.1 i avtalet. 

Deltar i debatten 

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

och Peter Bowin (V). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är teknik-fritid- och kulturnämndens. Ordförande ställer 

proposition på teknik- fritid- och kulturnämndens förslag och finner att 

arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Befintligt nyttjanderättsavtal sägs upp för omförhandling samt att ett 

nytt nyttjanderättsavtal tecknas, ett avtal där hänsyn tas till rådande 

prisnivåer gällande el, VA och drivmedel. 

2. Föreningen ersätts, enligt avtal, med 400 000 kronor totalt. 200 000 

kronor för höstsäsongen 2020 och 200 000 för vårsäsongen 2021. 

Förslaget innebär att ersättningen inte reduceras enligt punkten 

4.3.2.1 i avtalet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 434 Dnr 2019-000737 141 

Dialog skyltpolicy för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beslutat att ta fram en skyltpolicy samt riktlinjer för 

skyltning. Det är viktigt att skilja på innehållet i policyn och kommande riktlinjer. 

 

Syftet med skyltpolicy för Ronneby kommun är att vägleda och informera om hur 

Ronneby kommun ser på utformning och placering av skyltar. Styrdokumentet ska 

inspirera till genomtänkta skyltningar samt leda till tydlig och enhetlig bedömning 

av skyltärenden i kommunen. Policyn ska utgöra ett stöd för både medborgare, 

företagare, föreningar och kommunens tjänstemän. 

 

Styrgrupp för skyltpolicyn är Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Bakgrund  

KSAU hade den 12 oktober synpunkter på skyltpolicyn och önskade till kommande 

möte ett utkast av skyltpolicyn att diskutera utifrån.  

Nedan är några saker som diskuterades: 

 

- Detaljeringsnivån i dokumenten, enhetligt men ej detaljstyrt 

- Ej hämma näringsliv och nationella kedjor som vill etablera sig 

- Lyfta fram olika områden och olika platsers ID  

- Koppla till BID 

 

 

Projektmål 
Målet är att utarbeta ett förslag till skyltpolicy som ska ligga till grund i 

kommunens framtida hantering av skyltärenden och som ska vara en vägledning för 

den som önskar sätta upp en skylt.  

 

Särskilt fokus för skyltpolicyn ska vara;  

- Att redogöra för Ronneby kommuns mål och ställningstaganden om skyltning på 

en övergripande nivå.  

 

Presentation av ärendet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen presenterar det pågående arbetet med 

skyltpolicyn och önskar få ta del av KSAU:s åsikter kring skyltpolicyn samt hur 

KSAU i fortsättningen ska delta i processen         
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Deltar i debatten 

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

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

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att återkalla uppdraget med att 

ta fram en skyltpolicy. Vidare föreslås kommunfullmäktige ge 

näringslivsenheten i samarbete med miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 

att föra en dialog med aktörer inom näringsliv och föreningsliv med 

anledningen av skyltningen i kommunen. Syftet ska vara att främja 

utvecklingen av Ronneby.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att återkalla uppdraget att ta fram en skyltpolicy samt ge 

näringslivsenheten i samarbete med miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag 

att föra en dialog med aktörer inom näringsliv och föreningsliv med 

anledningen av skyltningen i kommunen. Syftet ska vara att främja 

utvecklingen av Ronneby. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 435 Dnr 2020-000573 219 

Information Tekniskt PM: förutsättningar för Knutpunkt 
Blekinge 

 

Sammanfattning  

Under våren 2020 har kommunen påbörjat ett planprogram gällande 

mötesspår med möjlighet till en station med personförflyttning söder om 

Ronneby Airport och Blekinge Flygflottilj, F17. Arbetet grundar sig i att 

Trafikverket har påbörjat arbetet med att undersöka möjligheten till att 

anlägga ett mötesspår i Kallinge. Den första inledande fasen består av en 

TKI-säkring (Tid, kostnad och innehåll för projektet), denna förväntas 

presenteras i slutet av 2020. Nästa fas består av framtagande av 

upphandlingsdokument till kommande järnvägsplan. Järnvägsplanen 

beräknas sedan ta cirka två år att färdigställa.  

Järnvägsplanen kommer enbart hantera lokalisering och möjlighet till 

mötesspår. Det innebär att Ronneby kommun tillsammans med övriga 

intressenter ansvarar för utredning angående lämpligheten av en station inom 

samma område.  

Beskrivning av uppdraget  

Atkins har på uppdrag från Ronneby kommun undersökt möjligheten till 

mötesspår och stationsläge söder om Ronneby flygplats utifrån följande 

uppdrag:  

Ronneby kommun ser att det finns en lämplig plats för mötesspår och en 

framtida station med personförflyttning inom aktuellt område. Detta grundar 

sig i förhållandet till flygplatsen och de möjligheter som kommunen ser med 

en framtida utveckling av området. 

 
 Ronneby kommun vill i ett tekniskt PM få svar på följande:  

 Är det möjligt att anlägga ett mötesspår vid den aktuella sträckan och 

i förlängningen anlägga en station för personförflyttning? Se röd 

markering nedan.  

 

 Om mötesspår inom aktuell yta ovan inte är möjlig, vill kommunen 

ha svar på hur nära röd markering mötesspår och i förlängningen en 

station för personförflyttning kan placeras.  

 

Ronneby kommun önskar också ett utlåtande huruvida en uträtning av 

järnvägen skulle kunna genomföras och dess påverkan på avståndet mellan 

mötesspår och framtida stationsområdet till Ronneby Airport. 
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Bedömning 

Atkins presenterar resultatet i ett tekniskt PM som utgår från tre scenarier.  

- Inom aktuellt utpekat område  

- Närmast rimliga placering  

- Kurvrätning längre sträcka  
 

Presentation av ärendet  
Miljö- och byggnadsförvaltningen presenterar rapporten och dess resultat och 

önskar få ta del av KSAU:s åsikter kring det fortsatta arbetet. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet noterar 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Hanna Faming, planarkitekt 
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§ 436 Dnr 2020-000569 206 

Ny timavgift för tillsyn och prövning enligt miljöbalken, 
plan - och bygglagen mfl. lagstiftningar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-21 § 300  

I samband med framtagande av ny taxa och behovsutredning på 

miljöenheten på miljö- och byggnadsförvaltningen har en ny beräkning 

gjorts av kostnad per handläggningstimme för tillsyn och prövning inom 

samtliga lagstiftningar inom miljö- och byggnadsnämndens 

verksamhetsområde. I nuvarande taxa är livsmedelstillsynen utlyft från övrig 

prövning och tillsyn.  

Livsmedelstaxan antogs 2009 med en timavgift på 709 kr. Denna har sedan 

indexuppräknats och ligger 2019 på 842 kr. 

Miljö- och PBL-taxan antogs 2012 med en timavgift på 829 kronor som efter 

indexuppräkning 2019 ligger på 878 kr. 

Grundprincipen vid kommunal tillsyn inom miljö och byggnadsnämndens 

tillsynsområden är att den faktiska kostnaden för tillsyn och prövning skall 

bäras av den som ansökt om prövning av ett ärende eller som tillsynen riktar 

sig mot. För att detta skall kunna uppfyllas är det av stor vikt att den aktuella 

timtaxan som används stämmer överens med förvaltningens faktiska 

kostnader. Vid tidigare beslut om taxa för såväl livsmedel som miljöbalk och 

PBL (plan-och bygglagen) har nämnden och därefter KF 

(kommunfullmäktige) tagit beslut om en timtaxa som varit betydligt lägre än 

de beräkningar förvaltningen tagit fram.  

Kommunen är inte skyldig att ta ut en taxa som motsvarar 

självkostnadspriset utan har rätt att lägga den lägre, det innebär att delar av 

kostnaden för prövning och tillsyn av privatpersoners och näringsidkares 

bygglov och verksamheter inom nämndens område istället belastar 

skattekollektivet. 

I beräkningsunderlaget har en beräkningsmatris från SKR (Sveriges 

kommuner och regioner) använts och uppgifter har fåtts via Johan Sjögren 

och Anna-Lena Andersson på ekonomienheten. I underlaget har en 

genomsnittlig handläggningstid på 55 % använts, dom är något högre än den 

uppskattning på 50 % som gäller för miljö och hälsoskyddsenheten. 

Lönekostnaden är beräknad som en genomsnittslön på förvaltningen enligt 

utdrag från budget och uppgifter från ekonomienheten. Enligt SKRs 

beräkningsmatris landar timtaxan för tillsyn- och prövning inom nämndens 
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ansvarsområde på 975 kr per timme med 2019 års siffror. Vid framtagning 

av handling är KPV (prisindex för kommunal verksamhet) för 2020 ännu ej 

släppt, korrigering kan behöva göras vid större uppräkning.       

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

fastställa timavgift för tillsyn och prövning enligt PBL, miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen m.fl. lagstiftningar enligt miljö- och 

byggnadsnämndens reglemente till 975 kr per timme. Timavgiften kan 

indexuppräknas årligen enligt SKRs prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) efter beslut i miljö- och byggnadsnämnden.        

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2020-10-21 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

fastställa timavgift för tillsyn och prövning enligt PBL, miljöbalken och 

livsmedelslagstiftningen m.fl. lagstiftningar enligt miljö- och 

byggnadsnämndens reglemente till 975 kr per timme.  

Timavgiften kan indexuppräknas årligen enligt SKRs prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) efter beslut i miljö- och byggnadsnämnden. 

Deltar i debatten 

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

Magnus Pettersson (S), Tommy Andersson (S) och Bengt Sven Åke 

Johansson (SD). 

Yrkanden 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till miljö- och 

byggnadsnämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa timavgift för tillsyn och prövning enligt 

PBL, miljöbalken och livsmedelslagstiftningen m.fl. lagstiftningar enligt 

miljö- och byggnadsnämndens reglemente till 975 kr per timme.  

Timavgiften kan indexuppräknas årligen enligt SKRs prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) efter beslut i miljö- och byggnadsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 437 Dnr 2019-000322 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bygg ut 
Listerbyskolan - Utveckla Listerby, steg 2 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2020-10-15 § 117 

Utbildningsnämnden har 2020-06-17 ställt sig positiva till medborgar-

förslaget att bygga en allhall i Listerby vilket föreslås i medborgarförslaget. 

Dock har ärendet återremitterats till utbildningsnämnden då kommun-

fullmäktige tagit beslut om att godkänna en projektplan för en idrottshall i 

Listerby och anser därmed att utbildningsnämndens svar bör harmonisera 

med det beslutet.       

Bedömning 

Medborgarförslaget angav allhall som förslag och det är medborgarförslaget 

som också besvarats. Utbildningsförvaltningen har inte varit informerad om 

det förslag på projektplan som sedan beslutades i fullmäktige gällande 

förstudie av idrottshall i Listerby.  

 

Utbildningsförvaltningen ser inte att förändringen av allhall till idrottshall 

påverkar det tidigare ställningstagandet till medborgarförslaget utan bedömer 

att det kan ligga i linje med beslutade projektplanen som tagits i 

kommunfullmäktige.       

Förslag till beslut 

Att föreslå utbildningsnämnden besluta att anse medborgarförslaget besvarat 

genom att också hänvisa till den beslutade projektplanen för idrottshall som 

beslutats av kommunfullmäktige.      

Utbildningsnämndens beslut 2020-10-15 

Utbildningsnämnden beslutar bifalla föreliggande förslag och anser 

medborgarförslaget besvarat genom att också hänvisa till den beslutade 

projektplanen för idrottshall som beslutats av kommunfullmäktige 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besvara 

medborgarförslaget med att man avser bygga en idrottshall i Listerby.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besvara medborgarförslaget med att det avses 

byggas en idrottshall i Listerby. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 438 Dnr 2020-000429 109 

Besvarande av medborgarförslag - angående 
markanvändning vid Rödemosse 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag om att planera området vid Rödemosse mellan Östra 

Varevägen och Risanäsvägen har inkommit. Området är delvis utpekat i det 

planprogram för området som vann laga kraft 2017. Inom planprogrammets 

område pågår flera detaljplaner. Kommunen har köpt in den gamla 

handelsträdgården för att möjliggöra ytterligare planläggning i området.   

Bedömning 

Ett medborgarförslag från en närboende till Brukshundsklubben har 

inkommit till kommunen. Förslaget innebär att planera området kring 

Rödemosse som ligger mellan Östra Varevägen och Risanäsvägen. Området 

är delvis utpekat i det planprogram för området som vann laga kraft 2017. 

Inom planprogrammets område pågår flera detaljplaner; både bostäder i 

blandad upplåtelseform och förskola. Planprogramsområdet är stort och 

kommer att byggas ut under en längre tid. Kommunal infrastruktur finns 

delvis i området. För att möjliggöra ytterligare planläggning av området har 

kommunen köpt in den gamla handelsträdgården. I just området kring 

Rödemosse pågår inga detaljplaner för tillfället men området kommer att 

fortsätta planläggas för bostäder och kommunal service framöver. Sådan 

planläggning kan innebära att Brukshundsklubben behöver flyttas. Någon 

alternativ plats är inte framtagen ännu. Nedan finns bild på pågående 

detaljplaner i Risatorpsområdet.  
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Nedan bild på de tre områdena som ingår i planprogrammet för Risatorp. 

 

Nedan två skissförslag från planprogrammet hur området kan komma att 

exploateras. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta medborgarförslaget besvarat.  

Propositionsordning 

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

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 439 Dnr 2020-000006 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser vid dagens 

sammanträde.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 440 Dnr 2020-000007 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

 Föreligger följande delgivningsärenden: 

- Björn Brovertz, Styrning av kommunal verksamhet 

- Länsstyrelsen i Kronobergs Län, Utredning av översvämningarna 

2020 

- Länsstyrelsen Skåne, Protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet 

- MSB, Brev från GD MSB till KSO 

- Regeringskansliet, Regeringskansliet inför elekkronisk remittering 

den 1 januari 2021 

- Ronny Palmqvist, Utställning Massmanska Kvarnen 

- Telia, Telia moderniserar nätet i er kommun. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(48) 
2020-11-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 441 Dnr 2020-000333 057 

Fastställande av upphandlingsdokument avs Bilpool 

 

Sammanfattning  

 Annonsering av upphandlingen har skett vid två tillfällen, 2020-06-15 nr 

20/27 och 

2020-07-27 nr 20/31.  

 

Inga anbud har inkommit vid dessa två upphandlingstillfällen. 

 

Föredragning av situationen har gjorts för Kommunstyrelsens Arbetsutskott 

och det uppdrogs åt upphandlingssamordnaren att slutföra upphandlingen 

med lösning av en halvöppen bilpool för kommunen har behov av en bilpool. 

 

Därefter fattas beslut om att anbudsförfarandet kommer att övergå från 

öppen upphandling till förhandlat förfarande enligt 6 kap 12 § LOU 

(2016:1145). 

 

Kontakt togs med Move About AB, organisationsnr 556774-2035. De inkom 

med anbud och utvärdering framgår av bilaga. 

 

Anbudsgivaren uppfyller samtliga krav. Beslut fattas att anta Move About 

AB som leverantör av Bilpool. 

Deltar i debatten 

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

(C), Nicolas Westrup (SD) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet ger 

upphandlingsenheten i delegation och uppdrag att sluta erforderliga avtal i 

ärendet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma,      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger upphandlingsenheten i delegation och 

uppdrag att sluta erforderliga avtal i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingsenheten, Teo Zickbauer 
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§ 442 Dnr 2020-000590 001 

Överföring av ansvaret för detaljplanering från miljö- 
och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

En framgångsrik samhällsbyggnadsprocess ger förutsättningar för en god 

samhällsutveckling i kommunen.  Idag hanteras mark- och 

exploateringsfrågor samt strategiska utvecklingsfrågor som 

översiktsplanering under kommunstyrelsen medan detaljplanering, bygglov 

mm ligger under miljö- och byggnadsnämnden. Ansvaret är reglerat i 

respektive reglemente. Dock finns det i viss mån överlappande ansvar då det 

t.ex. även åligger kommunstyrelsen att följa utvecklingen inom plan- och 

byggområdet och därvid utarbeta de förslag som är påkallade.  (1 § Miljö-

och byggnadsnämndens reglemente). Kommunstyrelsen ansvarar också för 

upprätthållandet av en effektiv och ändamålsenlig kommunal organisation. I 

det ljuset finns det ett behov av att tydliggöra organisationen inom 

planområdet och skapa en lösning som ger bättre helhetsgrepp och styrning 

på samhällbyggnadsprocessen.      

Bedömning 

I arbetet mot hållbar utveckling är den fysiska planeringen ett kraftfullt och 

nödvändigt instrument för att uppnå förutsättningar för en attraktiv kommun 

med god tillgång till bostäder, samhällsservice, väl utbyggd infrastruktur 

samt ett rikt fritid- och kulturliv.  

 

Samhällsplanering inklusive översiktsplanering är ett av de områden som 

idag hanteras inom den strategiska utvecklingsenheten på 

kommunledningsförvaltningen. Enheten har det strategiska ansvaret för 

områden som trygghet, miljö, hållbar utveckling, landsbygdsutveckling, 

folkhälsa, krisberedskap mm. Samtliga områden är viktiga delar i arbetet 

med att uppnå en gynnsam och hållbar utveckling för Ronneby kommun. 

  

Genom att sammanföra detaljplanearbetet med övrig samhällsplanering 

under kommunstyrelsen skapas möjlighet för både ett helhetsgrepp och en 

tydlighet i organisationen som på sikt kan gynna och skapa bättre 

samhällsbyggnadsprocess i kommunen. 
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Förvaltningsorganisatoriskt innebär det att flytta personalen inom 

planenheten på miljö- och byggnadsförvaltningen till strategiska 

utvecklingsenheten på kommunledningsförvaltningen.  

 

Att samla översiktsplanearbetet och detaljplanearbetet gemensamt under 

kommunledningsförvaltning där även mark- och exploateringsenheten samt 

näringsliv och kommunikation finns samlade, ger en god struktur för 

kommunens samhällsplanering och ökad möjlighet att nå såväl långsiktiga 

som kortsiktiga mål. Det skapar bättre förutsättningar för att förenkla och 

effektivisera arbetet samt få god framförhållning för framtida 

utvecklingsmöjligheter och etableringar i stad, tätort och på landsbygd. 

 

Vid en förändring enligt ovan bör en genomgång av juridiska aspekter, 

ekonomi mm genomföras. Det krävs även förändringar i gällande 

reglementen och delegationsordningar för kommunstyrelsen och miljö- och 

byggnadsnämnden.      

Förslag till beslut 

Alternativ 1.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. överföra ansvaret för utarbetande av detaljplaner från miljö- och 

byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

2. flytta samtliga tjänster som planarkitekter, planerare samt stadsarkitekt 

vid planenheten, miljö- och byggnadsförvaltningen till strategiska 

utvecklingsenheten, kommunledningsförvaltningen och 

3. ändra namnet på enheten från strategiska utvecklingsenheten till 

enheten för strategisk samhällsutveckling 

 

 

Alternativ 2.   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. överföra ansvaret för utarbetande av detaljplaner från miljö- och 

byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

2. flytta samtliga tjänster som planarkitekter, planerare, miljö- och 

byggnadsförvaltningen till strategiska utvecklingsenheten, 

kommunledningsförvaltningen 

3. rollen som stadsarkitekt blir kvar under miljö- och 

byggnadsförvaltningen som en strategiskt viktig person för 

bygglovsenheten och Ronneby stads utveckling samt 

4. ändra namnet på enheten från strategiska utvecklingsenheten till 

enheten för strategisk samhällsutveckling. 
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Deltar i debatten 

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

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

Pettersson (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet i ett första 

skede förordar alternativ två i ovan förslagstext med inriktningen att 

förändringen genomförs senast första mars 2021. Vidare föreslås att 

arbetsutskottet remitterar förslaget i sin helhet till miljö- och 

byggnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska vara arbetsutskottet tillhanda 

senast 7/12 2020.   

 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till ordförande Roger Fredriksson 

(M) förslag.    

Magnus Pettersson (S) yrkar avslag på den del av ordförande Roger 

Fredrikssons (M) förslag som rör att arbetsutskottet förordar ett alternativt 

framför det andra.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förordar alternativ två, med inriktningen att 

förändringen genomförs senast första mars 2021, i enlighet med nedan: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

1. överföra ansvaret för utarbetande av detaljplaner från miljö- och 

byggnadsnämnden till kommunstyrelsen 

2. flytta samtliga tjänster som planarkitekter, planerare, miljö- och 

byggnadsförvaltningen till strategiska utvecklingsenheten, 

kommunledningsförvaltningen 

3. rollen som stadsarkitekt blir kvar under miljö- och 

byggnadsförvaltningen som en strategiskt viktig person för 

bygglovsenheten och Ronneby stads utveckling samt 

4. ändra namnet på enheten från strategiska utvecklingsenheten till 

enheten för strategisk samhällsutveckling. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslaget i sin helhet till miljö- 

och byggnadsnämnden, strategiska utvecklingsenheten samt mark- och 
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exploateringsenheten för yttrande. Yttrandet ska vara arbetsutskottet till 

handa senast 7/12 2020.  

Protokollsanteckning 

Magnus Pettersson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kan inte förorda varken alternativ ett 

eller två innan miljö- och byggnadsnämnden har yttrat sig i ärendet.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Anette Andersson  

 


