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§ 214 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Tommy Andersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. Justering sker digitalt tisdag 2022-09-13.  

________________ 
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§ 215 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 216 Dnr 2022-000005 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Torbjörn Lind, näringslivschef, ger information om aktuellt i verksamheten. 

Informationen berör följande: 

- Karötrafiken, övrig skärgårdstrafik och å-trafiken. Det har varit 

möten med entreprenörerna på Karön och det kommer att göras en 

helhetsöversyn. 

- Statistik från Visit Blekinge t.o.m. juli 2022. Gästnätterna har ökat 

med 34 %. 

- Priset Made in Ronneby går till Heiki Andersson, Ronneby Svets och 

Smide. Är nu Ronnebys kandidat till priset Made in Blekinge på 

Guldekengalan. 

- Utveckling i centrum 

- Utveckling i verksamhetsområdena Viggen och Gärdet 

- De ökade el-prisernas påverkan på företagen 

- Nyföretagandet i kommunen. Hittills 129 nya företag i år. 

- UF har ökat antal intresseanmälningar. 

- Flyget till Frankfurt.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger 

Gardell (L), Magnus Persson (M), Tommy Andersson (S) samt tjänstgörande 

ersättare Martin Johansson (S) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(100) 
2022-09-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 217 Dnr 2022-000340 370 

Prissättningsmodell fiber 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 267: 

Affärsområdeschef Olof Lindqvist föredrar ärendet.  

Utdrag ur Ronneby Miljö & Teknik ABs protokoll § 11 2022:  

Beslutsprocessen är i dagsläget för lång då verksamheten ofta kräver snabba 

beslut. Man önskar från bolagets sida att styrelsen får mandat att delegera 

vidare beslutsmandatet gällande beslut om anslutningsavgifter för bredband 

till bolagets bredbandsnät. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera aktuellt 

ägardirektiv till bolaget i 3.2.5 med att ersätta formuleringen "I samband 

med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden. Kommunfullmäktige beslutar om taxa'" till formuleringen 

"Styrelsen har mandat att fatta beslut om avgifter/taxa inom fiberoptiskt nät 

med en informationsplikt till Kommunstyrelsen två gånger per år. Styrelsen 

har mandat att delegera vidare beslutsmandatet".      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

- återremittera ärendet till Ronneby Miljö & Teknik ABs styrelse  

- ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att föra diskussion i frågan 

med presidiet i Ronneby Miljö & Teknik ABs styrelse.  

 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) informerar om att mötet med Ronneby 

Miljö & Teknik ABs styrelse redan har ägt rum. De kommer att återkomma i 

ärendet. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att 

återremittera ärendet.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till Ronneby Miljö & Teknik ABs 

styrelse.  

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 218 Dnr 2022-000341 376 

Höjning av elnätstaxa  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottets 2022-08-15 § 268: 

Affärsområdeschef Kari Thernström föredrar ärendet. 

Utdrag ur Ronneby Miljö & Teknik ABs protokoll § 7 2022: 

För att täcka E.ON’s höjning för överliggande nät 2022-07-01 föreslås en 

höjning på 22,9 % fr.o.m. 2022-11-01 av Miljötekniks rörliga del i 

elnätstaxan för samtliga kunder. 

Höjningen kan inte tidigareläggas p.g.a. den långa beslutsprocessen. Med 

anledning av tätt återkommande prisjusteringar i överliggande nät som ägs 

av E.ON behöver bolaget korta ner ledtiderna för arbetet med att justera 

avgifterna genom att revidera den delen av ägardirektivet. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta att fastställa 

höjning med 22,9 % på den rörliga delen fr.o.m. 2022-11-01 för samtliga 

kunder. 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera aktuellt 

ägardirektiv till bolaget i 3.2.1 med att ersätta formuleringen "I samband 

med förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden. Kommunfullmäktige beslutar taxa” till formuleringen 

"Styrelsen har mandat att fatta beslut om avgifter/taxa inom elnätsområdet 

med en informationsplikt till kommunstyrelsen två gånger per år.”      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

- ge kommunstyrelsens presidium i uppdrag att föra diskussion i frågan 

om ändring av beslutsmandat med presidiet i Ronneby Miljö & 

Teknik ABs styrelse. 

- föreslå kommunfullmäktige att fastställa en höjning med 22,9 % på 

den rörliga delen av elnätstaxan fr.o.m. 2022-11-01. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) informerar om att mötet med Ronneby 

Miljö & Teknik ABs styrelse redan har ägt rum. De kommer att återkomma i 

ärendet. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Månsson (S), Tommy Andersson (S) samt Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att frågan om ändring av 

beslutsmandat återremitteras till Ronneby Miljö & Teknik ABs styrelse samt 

att kommunfullmäktige föreslås att fastställa en höjning med 22,9 % på den 

rörliga delen av elnätstaxan fr.o.m. 2022-11-01. 

     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- återremittera frågan om ändring av beslutsmandat till Ronneby Miljö 

& Teknik ABs styrelse 

- föreslå kommunfullmäktige att fastställa en höjning med 22,9 % på 

den rörliga delen av elnätstaxan fr.o.m. 2022-11-01. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 219 Dnr 2021-000717 346 

Informationspunkt - kostnadsökning Brantafors 
vattenverk 

 

Kommunstyrelsen lyfter ur ärendet. 

________________ 
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§ 220 Dnr 2022-000353 100 

Ändring av allmänna ordningsföreskrifter 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 271: 

Ronneby kommuns allmänna ordningsföreskrifter antogs 2002 och 

reviderades senast 2009. Förslaget som föreligger är att 17 § i 

ordningsföreskrifterna ändras så att tillståndsplikten för att få använda 

pyrotekniska varor (t.ex. fyrverkerier) utökas till att avse allt detaljplanelagt 

område. Det har även gjorts en översyn av bland annat formalia och 

lagrumshänvisningar.  

Bedömning 

Kommunen har rätt att anta ordningsföreskrifter med stöd av 1 § 

förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och 

länsstyrelser. Ronneby kommuns allmänna ordningsföreskrifter antogs 2002 

och har sedan dess reviderats 2009.  

 

Föreskrifterna föreslås nu revideras genom att utöka det område som alltid 

kräver tillstånd av polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor. 

Möjligheten att exempelvis skjuta fyrverkerier är idag begränsat på det sätt 

att det alltid krävs tillstånd av polismyndigheten för att få använda 

pyrotekniska varor inom vissa, preciserade, områden av kommunen, se 17 § i 

föreskrifterna. Det är en större begränsning av användandet av fyrverkerier 

än enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:617) eftersom tillstånd krävs oaktat 

om det finns en risk för olägenhet eller skada. 17 § föreslås ändras så att det 

krävs tillstånd inom detaljplanelagt område vilket är en utökning av det 

nuvarande område där tillstånd alltid krävs. 

 

Utöver föreslagen ändring i 17 § har ordningsföreskrifterna genomgått en 

översyn där formalia, lagrumshänvisningar och nämnd är uppdaterade. Det 

tidigare elljusspåret ”Lönnamohagen” är inte belyst längre, och underhålls 

inte heller av kommunen som ett motionsspår, och föreslås därför strykas i 3 

§ och 18 §.   
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Ändringar i ordningsföreskrifterna ska anmälas till Länsstyrelsen Blekinge 

efter beslut i kommunfullmäktige, vilka bedömer om ändringarna är i 

enlighet med ordningslagen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i Allmänna ordningsföreskrifter för 

Ronneby kommun.  

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i Allmänna ordningsföreskrifter för 

Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 221 Dnr 2022-000298 003 

Revidering av Informationssäkerhetspolicyn 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 270: 

Kommunfullmäktige antog Informationssäkerhetspolicyn våren 2018. Enligt 

policyn ska den genomgå en översyn minst vart fjärde år. Policyn har 

behandlats i kommunens dataskyddsgrupp under våren 2022. Gruppen har 

tagit fram förslag på ändringar. Dessa ändringar innebär inte någon 

förändring i sak avseende tillämpning av policyn. De föreslagna ändringarna 

är markerade i den nuvarande informationssäkerhetspolicyn. Policyn 

kommer att läggas in i mallen för styrdokument efter beslut.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta bilagd reviderad 

informationssäkerhetspolicy.  

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att anta bilagd reviderad 

informationssäkerhetspolicy. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta bilagd reviderad 

informationssäkerhetspolicy. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 222 Dnr 2022-000318 009 

Förslag om att KF beslut §79 2006-03-30 om ändrad 
sysselsättningsgrad upphör 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från personalutskottet 2022-06-13 § 26: 

2006-03-30 beslutade kommunfullmäktige att medarbetare i Ronneby 

kommun skulle kunna anmäla önskemål om ändrad sysselsättningsgrad två 

gånger per år och hur regelverk kring detta skulle vara. 

Analys av nuläget 

Beslut väntas tas den 8 juni 2022 om att lagen om anställningsskydd kommer 

att få en ny tillämpning från och med 1 oktober 2022 med följande:  

 Grunden i ”nya LAS” är tillsvidareanställning på heltid. 

- Tidsbegränsad anställning på deltid är ett undantag som måste 

kommuniceras med och motiveras för medarbetaren. 

 Arbetstagaren har rätt till skriftlig motivering till varför en tjänst är 

på deltid. Denna motivering ska lämnas senast tre veckor 

efter begäran. 

I LAS, 25 a § fastställs att ”En deltidsanställd arbetstagare som har anmält 

till sin arbetsgivare att han eller hon vill ha en anställning med högre 

sysselsättningsgrad har företrädesrätt till sådan anställning.” 

I vår centrala kollektivavtal allmänna bestämmelser (AB) § 5 Höjd 

sysselsättningsgrad framgår följande: För arbetstagare som är 

deltidsanställd gäller följande. 

a) När arbetstiden höjs ska heltidsarbete eftersträvas. 

b) Vid behov av arbetskraft ska det, innan nyanställning sker, prövas om 

arbetstagare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska 

erbjudas höjd sysselsättningsgrad. 
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I huvudöverenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) och Kommunal är följande reglerat:  

 Målsättningen är att tillsvidareanställning på heltid ska vara det 

normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre 

utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska därför, med 

utgångspunkt från verksamhetens behov och resurser, ha en plan för 

hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. 

Med ovan som grund kan konstateras att KF beslut om ändrad 

sysselsättningsgrad inte överensstämmer med nya LAS och våra centrala 

avtal. Därutöver kan tilläggas att när KF beslut togs fanns ett lokalt 

kollektivavtal om årsarbetstid, ett avtal som möjliggjorde önskad 

sysselsättningsgrad enligt KF beslut. Detta lokala kollektivavtal upphörde 

under år 2019 vilket gjort att tillämpningen är svårt att få till.  

I gällande lagstiftning bl.a. föräldraledighetslagen och studieledighetslagen 

finns regler om rätt till partiell ledighet.  

Förslag  

Ronneby kommuns utgångspunkt är att så långt som möjligt följa gällande 

lagar och avtal och därmed undvika tillämpningar som avviker.  

Vi ser att i samband med att lagen om anställningsskydd ändras (1 oktober 

2022) bör KF beslut om ändrad sysselsättningsgrad upphöra. För att 

möjliggöra en smidig övergång är förslaget att vi under ett år (2022.10.01 – 

2023.09.30) har en mjuk övergångsperiod där chef och medarbetare får 

överenskomma hur de hanterar situationen. Det kan även tilläggas att chef 

alltid har möjlighet att överenskomma, om det är möjligt ur 

verksamhetssynpunkt, om partiell ledighet.       

Förslag till beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsens att föreslå kommunfullmäktige 

att:  

 KF beslut §79 2006-03-30 om ändrad sysselsättningsgrad upphör per 

den 30 september 2022.  

Under en period på ett år (2022.10.01 – 2023.09.30) sker en övergång till 

nya regelverket genom överenskommelse mellan chef och medarbetare.      
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Personalutskottets beslut 2022-06-13 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Kommunfullmäktiges beslut §79 2006-03-30 om ändrad 

sysselsättningsgrad upphör per den 30 september 2022. 

2. Under en period på ett år (2022.10.01 – 2023.09.30) sker en 

övergång till nya regelverket genom överenskommelse mellan chef 

och medarbetare. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Jan-Eric Wildros (S) och Malin Månsson (S) 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är personalutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

1. Kommunfullmäktiges beslut §79 2006-03-30 om ändrad 

sysselsättningsgrad upphör per den 30 september 2022. 

2. Under en period på ett år (2022-10-01 till 2023-09-30) sker en 

övergång till nya regelverket genom överenskommelse mellan chef 

och medarbetare. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 223 Dnr 2022-000230 101 

Uppföljning och uppdatering av Reglemente för 
internkontroll och tillhörande tillämpningsanvisningar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 272: 

Nuvarande reglemente för intern kontroll antogs i kommunfullmäktige 2006 

och började gälla från den 1 februari 2006. Reglementet syftar till att 

säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern 

kontroll, innebärande att de med rimlig grad av säkerhetsgrad ska säkerställa 

att följande uppnås. 

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.  

2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.  

3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m. 

 

Till Reglemente för intern kontroll finns tillämpningsanvisningar som 

komplement. Nuvarande anvisning har gällt från 2018-06-27. 

 

Kvalitetsgruppen fick 2022-06-07 i uppdrag av kommunstyrelsen att se över 

reglemente för intern kontroll och tillhörande tillämpningsanvisningar samt 

komma med förslag på revidering av dem.      

Bedömning 

Kvalitetsgruppen har gjort revideringar i båda dokumenten. Nedan beskrivs 

några av justeringarna. För att ta del av revideringen i sin helhet hänvisas till 

bilagorna. 

 

Reglemente för intern kontroll 
När det gäller reglementet för intern kontroll är det framförallt 

hänvisningarna till Kommunlagen, (KL), som har rättats upp utifrån gällande 

paragrafer och kapitel.  

I andra kapitlet § 1, istället för att hänvisa till KL 6:7 och 6:3 hänvisas till 

KL 6:1. 

I andra kapitlet § 3, istället för att hänvisa till KL 6:7 hänvisas till KL 6:6.  

I tredje kapitlet § 2 har texten ändrats.  

Däribland har tiden för när internkontrollplanen senast ska antas för 

kommande år flyttats fram till februari. Skälet till det är att arbetet med att 

följa upp årets kontroller inte alltid är klar i november då flera kontroller inte 

kan ske förrän i slutet av december. Det innebär att uppföljning och 
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antagande av ny plan kommer i otakt. Om det visar sig att en risk haft en 

avvikelse ska den med till nästa års internkontrollplan. 

  

Tillämpningsanvisningar 

När det gäller tillämpningsanvisningarna har årshjulet justerats. 

Förtydligande har gjorts vad som ska göras i oktober-december. 

Slutrapportering har flyttats fram till januari och beslut om innevarande års 

internkontrollplan har flyttats fram till februari månad.  

 
Kvalitetsgruppen bedömer att förslagen för reglementet förintern kontroll 

och tillhörande tillämpningsanvisningar bättre stödjer ett arbetssätt som 

gynnar processen med intern kontroll och bidrar till att arbetssättet med 

processen blir mer likvärdig för förvaltningarna och bolagen.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen att besluta 

- att anta förslaget till Tillämpningsanvisningar till Reglemente för 

intern kontroll 

- att anta förslaget till Reglemente för intern kontroll 

- samt att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att anta förslaget till 

Reglemente för intern kontroll.      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att 

- anta förslaget till Tillämpningsanvisningar till Reglemente för intern 

kontroll 

- föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Reglemente 

för intern kontroll. 

 

      

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- anta förslaget till Tillämpningsanvisningar till Reglemente för intern 

kontroll 
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- föreslå kommunfullmäktige besluta att anta förslaget till Reglemente 

för intern kontroll. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder och bolag 

Verksamhetsutvecklare, Enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 224 Dnr 2022-000232 101 

Ny riktlinje för styrdokument i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-089-15 § 273: 

Syftet med riktlinje för styrdokument är att det ska vara tydligt vad som är 

ett styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika 

styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem. 

Styrdokument är ett stöd för att se till att den politiska styrningen får 

genomslag och att verksamheterna möter de som lever, verkar och vistas i 

kommunen på ett bra sätt. Riktlinjen för styrdokument styr vilka typer av 

styrdokument som finns i Ronneby kommunkoncern.  

Att använda samma typer av styrdokument och gemensamma begrepp för 

olika slags styrning i hela koncernen underlättar både för de som ska 

använda styrdokument och för de som ska skriva styrdokument. 

I samband med arbetet med att se över vilka styrdokument som existerar 

identifierades också behovet att aktualisera gällande riktlinje för 

styrdokument. Den nya riktlinjen går i linje för fortsatt utveckling av våra 

ledningsprocesser mot en mer tillitsbaserad ledning och styrning.  

 

Den nya riktlinjen är framtagen i samarbete och samverkan i organisationen. 

Grunden är framtagen av enheten för strategisk samhällsutveckling och 

genomgång med kanslichef, ekonomichef och kommunjurist har skett 

iterativt genom hela processen. Kommunkoncernchefsgruppen, 

kommunkoncernens kvalitetsgrupp, kommunledningsförvaltningens 

ledningsgrupp och flera andra berörda har varit en del i arbetet med att ta 

fram den nya riktlinjen.       

Bedömning 

Kommunens nuvarande riktlinje för styrdokument beslutades av 

Kommunfullmäktige i mars 2015 och behöver ersättas med en ny, aktuell 

och ändamålsenligt, riktlinje för styrdokument. 

Förslag till ny riktlinje för styrdokument är genomarbetad och förankrad i 

alla delar av organisationen och kommer därmed att tydligt visa på vad som 

är ett styrdokument, vilket slags styrdokument som styr vad, hur olika 

styrdokument relaterar till varandra och vem som får fatta beslut om dem. 
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Riktlinjer är ett normerande styrdokument, reglerar befintlig verksamhet och 

vårt förhållningssätt. En riktlinje ska ge konkret stöd för hur uppgifter ska 

utföras och koncentrerar sig på hur en åtgärd görs, inte på vad den 

innehåller, den ger stöd åt organisationen så att den bedriva sin verksamhet 

på ett ändamålsenligt och korrekt sätt.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att 

- anta riktlinje för styrdokument. 

- upphäva tidigare riktlinje för styrdokument, antagen 2015 

kommunstyrelsen framöver tar beslut om ändringar i riktlinje för 

styrdokument      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att 

- anta riktlinje för styrdokument. 

- upphäva tidigare riktlinje för styrdokument, antagen 2015 

- kommunstyrelsen framöver tar beslut om ändringar i riktlinje för 

styrdokument 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Malin Månsson (S) 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

- anta riktlinje för styrdokument. 

- upphäva tidigare riktlinje för styrdokument, antagen 2015 

- kommunstyrelsen framöver tar beslut om ändringar i riktlinje för 

styrdokument 

________________ 

Exp: 
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Kommunfullmäktige  
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§ 225 Dnr 2022-000336 101 

Kommunövergripande riskområden för 2023  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 274: 

kommunstyrelsen att i september varje år fastställa riskområden som särskilt 

bör beaktas i  kommunens arbete med internkontrollplaner. Syftet med att 

kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden för nämnder och 

bolagsstyrelser att beakta och analysera är att ge styrning och input i arbetet 

med intern kontroll. Uppdraget till nämnder och bolagsstyrelser är att utifrån 

riskområden se över risker i sin verksamhet med utgångspunkterna 

sannolikhet och konsekvens. Nämnder och bolagsstyrelser är dock fria att 

analysera även andra riskområden som ska gälla just för den egna nämnden 

eller bolagsstyrelsen och ta med dessa i  sina internkontrollplaner. 
 

Kommunövergripande riskområden beslutade inför 2022 

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde i september 2021 att nedan 

riskområden särskilt ska beaktas av nämnder och bolagsstyrelser i arbetet 

medinternkontrollplanerna. 

 

 Bemanning och kompetens 

 Ekonomi 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 IT-system 

 Processer och rutiner 

 Post- och dokumenthantering 

 Introduktion av ny personal 

 

 

Inför 2022 kompletterades de kommunkoncernövergripande riskområdena 

enligt följande: 

 

 Arbetsmiljö-med särskilt fokus på hemarbete och dess påverkan på 

medarbetaren 

 Processer och rutiner- med särskilt fokus på levererade tjänster vid en 

fortsatt pandemi eller annan omfattande krissituation.      
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Bedömning 

Färre antal riskområden 

De beslutade riskområdena är övergripande och kan med fördel användas 

över tid för systematik och spårbarhet i uppföljningen. Kommunkoncernens 

kvalitetsgrupp föreslår att antalet riskområden minskas från 8 till 6 i antal. 

 

 Post- och dokumenthantering 

 Introduktion av ny personal 

 

Riskområdena ovan föreslås tas bort. Om verksamheterna ser risker kopplat 

till dem kan de riskerna i stället kopplas till riskområdet processer och 

rutiner. 

 

Särskilt fokus på barnrättsbaserade beslutsunderlag 

Finner kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen att det är 

relevant med ett särskilt fokus inom något område kan detta läggas till vid 

den årliga revideringen. 

 

Kvalitetsgruppen föreslår att särskilt fokus läggs på följande riskområde 

under 2023 

 Processer och rutiner- med särskilt fokus på barnrättsbaserade 

beslutsunderlag 

 

Rutin för barnrättsbaserade beslutsunderlag är framtagen i syfte att stödja 

Ronneby kommuns förvaltningar, nämnder och bolag att tillämpa ett 

barnrättsperspektiv utifrån barnkonventionen. Rutinens utgångspunkt är att 

varje beslut som rör barn ska föregås av en bedömning om barns rättigheter 

tillvaratagits i enlighet med barnkonventionen. 

Rutinen har varit tillämpbar i 1,5 år och det finns behov att följa upp hur 

nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag följer beslutad rutin om att göra 

bedömningar och prövningar av barnets bästa. 

 

Risken om rutinen för barnrättbaserade beslutsunderlag inte följs är att 

barnets bästa inte tillvaratas. Risken bedöms få 12 poäng, med en 

sannolikhet: 3 och konsekvens: 4. 

 

Kvalitetsgruppen föreslår att kvalitetsgruppen tillsammans med kommunens 

barnrättsnätverk ges i uppdrag att ta fram ett gemensamt 

kommunövergripande kontrollmoment och har det klart när planering för 

verksamheternas internkontrollplaner för kommande år ska tas fram. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

att besluta 

- att anta förslaget till gemensamma riskområden och att ge nämnder 

och bolagsstyrelser att utifrån dessa riskområden analysera risker 

inom sin verksamhet 

- att anta förslaget att ge kvalitetsgruppen och kommunens 

barnrättsnätverk i uppdrag att analysera och ta fram gemensamt 

kommunövergripande kontrollmoment kopplat till tillägget av det 

specifika fokusområdet, Processer och rutiner- med särskilt fokus på 

barnrättsbaserade beslutsunderlag      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att besluta att 

anta följande gemensamma riskområden 

o Bemanning och kompetens 

o Ekonomi 

o Styrning 

o Arbetsmiljö 

o IT-system 

o Processer och rutiner- med särskilt fokus på barnrättsbaserade 

beslutsunderlag 

o Post- och dokumenthantering 

o Ej genomförda uppdrag givna av KF och av berörd 

nämnd/styrelse. 

 

 

- ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att utifrån dessa 

riskområden analysera risker inom sin verksamhet 

- ge kvalitetsgruppen och kommunens barnrättsnätverk i uppdrag att 

analysera och ta fram gemensamt kommunövergripande 

kontrollmoment kopplat till tillägget av det specifika fokusområdet, 

Processer och rutiner- med särskilt fokus på barnrättsbaserade 

beslutsunderlag. 

 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(100) 
2022-09-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta följande gemensamma riskområden 

o Bemanning och kompetens 

o Ekonomi 

o Styrning 

o Arbetsmiljö 

o IT-system 

o Processer och rutiner- med särskilt fokus på barnrättsbaserade 

beslutsunderlag 

o Post- och dokumenthantering 

o Ej genomförda uppdrag givna av KF och av berörd 

nämnd/styrelse. 

 

 

- ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att utifrån dessa 

riskområden analysera risker inom sin verksamhet 

- ge kvalitetsgruppen och kommunens barnrättsnätverk i uppdrag att 

analysera och ta fram gemensamt kommunövergripande 

kontrollmoment kopplat till tillägget av det specifika fokusområdet, 

Processer och rutiner- med särskilt fokus på barnrättsbaserade 

beslutsunderlag. 

________________ 

Exp: 

Samtliga nämnder och bolag 

Utvecklingschef, Enheten för strategisk samhällsutveckling 

Verksamhetsutvecklare, Enheten för strategisk samhällsutveckling 

Folkhälsosamordnare, Enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 226 Dnr 2020-000494 214 

Detaljplan Svenstorp 2:109, Tallet- antagande 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 276: 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-09-23 att ge positivt 

planbesked som bedömdes kunna påbörjas med ett standardförfarande. 

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa 

möjlighet till ombyggnad av befintlig historisk byggnad från allmänt 

ändamål till bostäder och planläggning för nya bostäder i form av 

marklägenheter på fastigheten. 

 

Detaljplaneförslaget har varit utställt för granskning under tiden 2022-05-13 

till och med 2022-06-03. De synpunkter som inkom från 3 sakägare i 

området gällde avstånd till ny bebyggelse från fastighetsgränsen söder om 

planområdet. Plankartan har kompletterats med punktprickad mark från den 

södra fastighetsgränsen och 8 meter 

Bedömning 

Ombyggnaden av den befintliga äldre byggnaden avser 8 – 10 nya 

lägenheter och byggrätt för marklägenheter i en våning. Byggnaden tål nya 

verksamhetsområden och skulle vara lämplig för bostäder. Förändringar 

måste dock ske utifrån byggnadens värden och förutsättningar för att det 

kulturhistoriska värdet ska bibehållas.  

Miljötekniks yttrande angående att deras ledningar för dagvatten inte kan ta 

emot mer vatten än de gör i dag, har inneburit att en volymberäkning av 

ökade mängder dagvatten pga. exploatering har tagits fram. Utredningen 

visar att efter exploatering behöver 150 m3 vatten fördröjas inom 

planområdet. Utredningen visar också förslag på hur fördröjning och 

avledning på kvartersmarken är genomförbart.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta 

planförslaget för Svenstorp 2:109, Tallet.  

 

Underlag 

Plankarta 
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Planbeskrivning 

Samrådsredogörelse 

Granskningsutlåtande 

Undersökning om behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning 

Flödesberäkning 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

planförslaget för Svenstorp 2:109, Tallet. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar planförslaget för Svenstorp 2:109, Tallet. 

________________ 

Exp: 

Karin Svensson, planarkitekt 
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§ 227 Dnr 2022-000334 253 

Fastighetsreglering enligt detaljplan Sömmaren 1 - 
Ronneby 24:1 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 278: 

Preem AB äger fastigheten Sömmaren 1 i Ronneby. Enligt detaljplan för 

Sömmaren 1 och 2, laga kraft 2003-04-23, ska Sömmaren 1 utökas med ca 

300 kvadratmeter kvartersmark. Priset är satt till 100 kr/kvm. Köparen står 

för förrättningskostnad.  

Bedömning 

Preem AB äger fastigheten Sömmaren 1 i Ronneby. Enligt gällande 

detaljplan för Sömmaren 1 och 2 ska Sömmaren 1s gräns ligga längre ut mot 

angränsande vägar Karlshamnsvägen och Gamla Karlshamnsvägen. 

Överenskommelse om fastighetsreglering, som ett led i att genomföra 

detaljplanen vad gäller fastighetsindelning, har tagits fram och är godkänt av 

Preem. Markförsäljningen görs alltså i syfte att Sömmaren 1 ska få en 

fastighetsgräns som stämmer överens med detaljplanen och den yta bolaget 

faktiskt nyttjar för sin verksamhet. Priset uppgår till 100 kr/kvm och köparen 

står för förrättningskostnaden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sömmaren 1 och 

Ronneby 24:1 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering mellan Sömmaren 1 och Ronneby 

24:1. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Jan-Eric Wildros (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering 

mellan Sömmaren 1 och Ronneby 24:1. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten 

Adam Lundin, Preem AB, adam.lundin@preem.se 
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§ 228 Dnr 2020-000533 011 

Förstudie Järnavik 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 279: 

Järnavik har under senaste åren upplevt en stor tillströmning av besökare 

vilket sätter planerings- och utvecklingsfrågorna i fokus. Beslutet att 

genomföra en förstudie för Järnavik uppkom utifrån behovet att internt inom 

kommunorganisationen samlas kring frågor och pågående projekt i 

Järnaviksområdet. Beslut togs, i Kommunstyrelsen den 11 november 2021, 

att påbörja ett förstudiearbete. 

 

Förstudien är ämnat att vara ett internt arbetsdokument med syfte att:  
 

 Få en gemensam nulägesbild av Järnaviksområdet att ta avstamp 

ifrån   

 Lyfta aktuella frågeställningar och behov i området 

 Följa upp Järnavik som utpekat utvecklingsområde i nuvarande 

översiktsplan, Ronneby 2035 

 

Järnavik är ett begränsat geografiskt område med många intressen samlade 

på liten yta och med ett högt besökstryck delar av året. Här finns höga natur- 

och kulturvärden och flera riksintressen. Rekreationsvärden i området tingas 

högt och flera vandringsleder sammanstrålar i Järnavik. Järnavik är en 

utpekad nod för Ronneby kommuns och Blekinge läns kust och skärgård. 

Flera aktörer med olika intressen i området kräver att kommunen håller en 

tät samverkan och dialog i frågor kopplat till Järnavik, både internt inom 

organisationen och med externa kontakter. Fortskridande dialog och 

samverkan med föreningar och sällskap i Järnavik är av vikt för att 

tillsammans lösa komplexa frågor. Tjärö som besöksmål har utvecklats 

mycket de senaste åren vilket även påverkar besökstrycket i Järnavik.  
 

Förstudien identifierar flera behov av olika karaktär som behöver lösas inom 

olika tidsramar i närtid och i framtid. Dessa behov får delvis hanteras vidare 

inom pågående uppdrag eller inom nya uppdrag. Ansvarsfrågan för 

uppdragen blir beroende på dess karaktär och vilken förvaltning och enhet 

som blir ansvarig.   
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I förstudiearbetet har det framkommit att behovet i närtid i stort är kopplat 

till: 

  

 Infrastruktur  

 Parkeringsbehov sommartid 

 Organisation av båtplatser och iläggningsplatser 

 Intern och extern samverkan kopplat till Järnavik och Tjärö 

 

 

Se Förstudierapport Järnavik för fullständig förstudierapport.      

Bedömning 

Förstudiearbetet mynnar ut i fem delförslag på uppdrag på hur kommunen 

skall hantera de behov som lyfts i förstudien i närtid och i framtid. 

Bedömning av genomförbarhet har gjorts i arbetsgruppen och i dialog med 

andra berörda enheter samt med Karlshamns kommun. 

 

Syftet med de deluppdrag som förstudien pekar ut är att hantera de behov 

och frågeställningar som belysts i förstudien. Att utveckla Järnavik för att 

bättre möta upp det ökade besökstrycket i Järnavik med möjlighet till 

aktiviteter, friluftsliv och som plats för upplevelser av natur- och 

kulturvärden. Järnavik är ett betydelsefullt och attraktivt område för 

Blekinge län i allmänhet och för Ronneby kommun i synnerhet. Det är av 

vikt att förvalta och utveckla Järnaviksområdet väl för turism och 

besöksnäringen, för friluftslivet och för en hållbar utveckling av kust och 

skärgård.  

 

 

Del 1. Utredning iläggningsramp Bastuviken. En lättare utredning kring 

befintliga förutsättningar för en iläggningsramp i Bastuviken för iläggning 

av kanot och kajak föreslås för att avlasta aktiviteter som sker i 

hamninloppet.  

 

Bedömning: Lättare utredning görs i samverkan mellan TFK och MEX. 

Ansvarig TFK med hjälp av MEX.  Bedöms kunna påbörjas 2022 med avslut 

2023. 

 

 

Del 2. Utredning sommarcykelväg mellan Järnavik och Bräkne-Hoby. 

Utredning av möjlig genomförbarhet och finansiering av en 

sommarcykelväg. Utredningen bör även innehålla en översyn för att se om 

effekterna och nyttorna med att genomföra projektet är rimliga i förhållande 

till de kostnader eller investeringar som projektet medför. 
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Bedömning: Att få till ett alternativ till GC-väg mellan Järnavik och 

Bräkne-Hoby i form av en sommarcykelväg är en valmöjlighet som uppkom 

i dialogerna som fördes under workshopen i Järnavik den 12 oktober 2022. 

En sommarcykelväg är ett alternativ i väntan på en permanent lösning på 

GC-väg mellan Järnavik och Bräkne-Hoby. Interna diskussioner har förts 

mellan MEX, ESS, TFK och för att se på möjligheten att påbörja en 

utredning av en sommarcykelväg.  

 

Intern bedömningen är att en utredning inte anses vara genomförbar i nuläget 

på grund av brist på interna budgetmedel och resurspersoner för att 

genomföra en utredning av sådan karaktär. 

 

 

Del 3. Utökad intern samverkan gällande Järnavik. Det ökade 

besökstrycket och många pågående projekt i Järnavik ställer krav på den 

interna samverkan inom kommunorganisationen. Förslagsvis samlas 

information om pågående projekt och frågor som berör Järnavik i ett 

dokument på gemensam plats, som uppdateras vid behov och som utvalda 

representanter för ESS, MEX och TFK, samt Näringsliv gemensamt har 

ansvar att ajourhålla. Detta för att upprätthålla en gemensam helhets- och 

nulägesbild för Järnavik över tid och lättare kunna samverka vid behov.  

 

Bedömning: Utökad samverkan för att upprätthålla en gemensam lägesbild 

för Järnavik över tid och lättare kunna samverka vid behov genomförs 

genom avstämningar två gånger per år, i februari och i oktober (för- och 

eftersäsong). Ansvariga är ESS, MEX och TFK, Näringsliv. Ansvarig enhet 

är ESS och sammankallande för årliga samverkansmöten är 

översiktsplanerartjänsten på ESS. I samverkansmöten bör även Blekinge 

Arkipelag vara delaktig. 

 

Formering av intern samverkansgrupp påbörjas 2022 med första mötesträff i 

oktober 2022 och samverkansarbetet sker därefter löpande. 

 

 

Del 4. Hantering av strategiska frågor med koppling till Järnavik. Större 

strategiska frågor kopplat till framtida utvecklingsinriktning för Järnavik i 

frågor gällande bebyggelseutveckling, natur- och friluftsliv, turism- och 

besöksnäring, samlas upp och hanteras vidare av enheten för strategisk 

samhällsutveckling.  

 

Bedömning: drivs vidare i första hand i kommande nytt översiktsplanarbete 

och i framtagande av andra strategiska planer och program som kan komma 

att beröra Järnavik. Ansvarig enhet är ESS.  
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Nytt översiktsplanarbete på börjas 2022 med tidsplan för projektavslut 2025. 

 
 

Del 5. Utökad mellankommunal samverkan Järnavik/Tjärö. Utökad 

dialog och samverkan med Karlshamns kommun kopplat till Tjärö. En bra 

mellankommunal dialog och samverkan behövs för att gemensamt hantera 

den ökade turism och besöksnäringen till Tjärö.  

 

Bedömning: Utökad dialog och samverkan med Karlshamns kommun 

kopplat till Järnavik/Tjärö är av vikt och ska genomföras genom 

samverkansmöten mellan Ronneby kommun och Karlshamns kommun. 

Ansvarig enhet är ESS och sammankallande är landsbygdsutvecklare på 

ESS. I samverkansarbetet ingår tjänstepersoner från ESS, Näringsliv, MEX, 

TFK samt tjänstemän i Karlshamns kommun. Uppstart under 2022 och 

samverkansarbete sker därefter löpande.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår Kommunstyrelsen att 

besluta att uppdraget gällande Förstudie Järnavik kan anses återrapporterat 

och slutfört.      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  

- ge i uppdrag, att till kommunstyrelsens sammanträde, ta fram ett 

underlag för vilka resurser som krävs för att genomföra en utredning 

om sommarcykelväg. 

- föreslå kommunstyrelsen att besluta att uppdraget gällande Förstudie 

Järnavik kan anses återrapporterat och slutfört. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson 

(C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Maria Andersson Barrdahl, översiktsplanerare  
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§ 229 Dnr 2022-000264 310 

Ombyggnad del av Östra Varevägen  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 281: 

Till budgeten för 2022 fastställdes det via Kommunfullmäktige att Teknik-, 

Fritid- och kulturförvaltningen skulle tilldelas 2,5 miljoner för ombyggnad 

del av Östra Varevägen. I detta projekt ska enlig beslutet utföras: P-platser 

på den östra sidan av Östra Varevägen, kantsten och omasfaltering, 

breddning av väg mellan marklägenheter och Risatorpsvägen samt 

ombyggnation av korsningen Östra varevägen och Risatorpsvägen.  

 

Vid arbetet med detaljplanen, för fastigheterna som byggts vid Östra 

Varevägen, 2017 utförde man en trafikutredning med flera olika alternativ. 

Alternativet för att bredda vägen, tillskapa en separerad gång- och cykelväg 

samt att trafiksäkra korsningen vid Risatorpsvägen beräknades då till 3 

miljoner.  

 

Beslutet som fattades inför budgeten 2022 omfattar mer arbete än vad som 

föreslogs i trafikutredningen vilket kommer innebära att budgeten för 

åtgärden inte kommer att hålla.  

Bedömning 

För att kunna utföra dessa åtgärder som fattats under budgetarbetet behövs 

ett tillskott på investeringsmedel. Samt tillstånd från Länsstyrelsen att röja 

och spränga i nyckelbiotop.  

 

Uppskattningsvis kommer projekteringen för dessa åtgärder uppgå till 0,5 

miljoner. Byggkostnader har uppskattningsvis beräknas till 4 miljoner, 

tillkommande till det är byggherrekostnader på 0,5 miljoner. Med rådande 

omvärldssituation bör man även räkna upp oförutsedda kostnader med 20% 

av byggkostnaden, det vill säga 0,8 miljoner.  

 

Detta sammantaget är en total kostnad på 5,8 miljoner för att verkställa 

projektet. 
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Med de tilldelade medel som finns kan andra åtgärder utföras. Vid 

trafikutredningen från 2017 så presenterades ett förslag om att tillskapa en 

vändplats efter de nybyggda fastigheterna och att man stänger av resterande 

väg upp till Risatorpsvägen för motortrafik. Men denna åtgärd tillskapar man 

en trygg trafikmiljö för både gående och cyklister, men även för 

fordonstrafiken. Detta alternativ innebär inte heller någon sprängning i 

nyckelbiotop som en breddning av vägen skulle innebära.  

Förslag till beslut 

Alt 1   

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå att 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige besluta om 

att tillskjuta 3,3 miljoner till projektet. 

 

Alt 2  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår besluta föreslå att 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå Kommunfullmäktige beslutar om 

att gå vidare med projektet med gällande budget, men med ett enklare 

utförande utan breddning av vägen.  

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hänskjuta 

ärendet till budgetberedningen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen 
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§ 230 Dnr 2022-000286 250 

Båtbrygga Östra Piren  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 282: 

Länsstyrelsen i Blekinge län har den 9 maj 2022 fattat beslut om att avvisa 

kommunens anmälan om vattenverksamhet för anläggning av brygga på 

fastigheten Ronneby 27:1.  Kommunen har ansökt om att anlägga två 

flytbryggor på Östra Piren, vilket har gjorts och godkänts tidigare år. 

 

Kommunjuristen har överklagat beslutet inom överklagandetiden enligt 

punkt 1.6 i kommunstyrelsens delegationsordning samt fått anstånd med att 

inkomma med yttrande till 6 september 2022. Kommunstyrelsen ska besluta 

om överklagandet ska vidhållas samt fatta beslut om yttrandet, som yrkar på 

att beslutet ska upphävas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 9 maj 2022, dnr 535-611-2022, samt att 

avge yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mål nr 2729-

22, enligt kommunjuristens förslag.  

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överklaga 

Länsstyrelsen i Blekinges beslut den 9 maj 2022, dnr 535-611-2022, samt att 

avge yttrande till Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mål nr 2729-

22, enligt kommunjuristens förslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric 

Wildros (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med tillägget att paragrafen behöver omedelbar justering.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överklaga Länsstyrelsen i Blekinges beslut 

den 9 maj 2022, dnr 535-611-2022, samt att avge yttrande till Växjö 

tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, mål nr 2729-22, enligt 

kommunjuristens förslag. Paragrafen justeras omedelbart. 

________________ 

Exp: 

Daniel Camenell, mark- och exploateringsenheten  
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§ 231 Dnr 2021-000044 299 

Förstudie ny brandstation 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 283: 

I december 2020 gav Kommunfullmäktige till Mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att inleda arbete med en förstudie. Man 

påbörjade arbete med förstudie under första kvartalet 2021 och den 

presenterades för Kommunfullmäktige november 2021. Uppdrags gav från 

Kommunfullmäktige att mark- och exploateringsenheten ska ta fram en 

fördjupad platsutredning, påbörja projekteringsunderlag som ska vara 

flexibelt och lokaleffektivt samt att hänsyn ska tas till pågående 

organisationsutredningar. 

Den fördjupade platsutredningen är nu klar och samverkad med 

räddningstjänsten. Det utpekade området är norra avfarten från E22.  

Bedömning 

Dialog om behovet av ny räddningsstation har pågått under flera år. I 

december 2020 gav Kommunfullmäktige till Mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att inleda arbete med en förstudie. Man 

påbörjade arbete med förstudie under första kvartalet 2021 och den 

presenterades för Kommunfullmäktige november 2021. Uppdrags gav från 

Kommunfullmäktige att mark- och exploateringsenheten ska ta fram en 

fördjupad platsutredning för att identifiera en optimal placering för en 

nybyggnation, påbörja projekteringsunderlag som ska vara flexibelt och 

lokaleffektivt samt att hänsyn ska tas till pågående organisationsutredningar.  

Dialog har skett med kommunens utredare av förbund sammanslagning. 

Den fördjupade platsutredningen är nu klar och samverkad med räddnings- 

tjänsten. En ny räddningsstation i Ronneby avser ersätta den befintliga 

stationen.  

  Förutsättningar för ny räddningsstation är följande: 

- Tomtyta på ca 16 500 m2 

- Reservkraft för verksamheten 

- Beroende av placering kan övningsfält behöva att flyttas alternativt 

att övningsfält ska kunna anläggas inom ny tomt vid ett senare skede 
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- Lokalisering vid av/påfart Östra Ronneby är utesluten på grund av att 

körtiderna för höghusbebyggelsen inte klarar att hållas 

- Hinderfri utryckningsväg måste finnas 

- Radiomasttorn på ca 36 m måste finnas på samma fastighet som 

byggnaden. Höjden på masttorn är beroende av hur högt befintlig 

markyta ligger.  

Fem områden (Fälgen 1 och 2, Huven 1, Ronneby 22:1 Eldorado, Ronneby 

22:1 Sörbybäcksområdet, Kalleberga 8:198 norra avfarten) har utretts 

grundligt. Dessa platser har studerats utifrån en rad olika faktorer. Bland 

annat har man tittat på naturvärden, inflygningszonen för försvarsmakten, 

tomtytor, markförhållanden och körtider. Utöver de fem områdena har även 

östra infarten utretts men i ett tidigt skede avfärdats då det inte är möjligt att 

klara körtiderna till höghusbebyggelse.  

 

Orienteringskarta över de utpekade områdena 
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Enligt utredningen har området vid Norra av/påfarten Ronneby E22 

identifierats som mest lämplig för nybyggnation av räddningsstationshus. 

Området har goda förutsättningar att tillgodose tillräckliga ytor, även 

möjlighet att flytta med befintliga övningscontainrar som idag är placerade 

vid övningsfält ”Eldorado”.  Köranalys genomförd av räddningstjänsten 

visar att samtliga hållpunkter nås inom avsatt tid från detta område. 

Identifierat område var även enda området av de fem utredda platserna som 

klarar att tillgodose rätt höjd för masttorn, detta då området ligger på en 

högre marknivå jämfört med de övriga områdena. I tabellen nedan finns 

redovisning av utvärderingskriterier för de fem områdena. 

Lokaliseringsutredningen har också besvarat frågan om det är möjligt att 

samlokalisera ambulans och polis till gemensam ny byggnad. Region 

Blekinge har svarat positivt med Polismyndigheten negativt.  

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(100) 
2022-09-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Fortsättning framåt 

Tidigare förstudie visar på behov av ny räddningsstation. 

Lokaliseringsutredningen lokaliserar platsen för ny räddningsstation till den 

norra avfarten från E22. Räddningstjänsten delar uppfattningen att det är 

utifrån redovisade förutsättningar den bästa lokaliseringen och där även 

körtider är godkända. Den utpekade platsen möjliggöra även att utbyggnad i 

framtiden kan ske då tillräckliga ytor finns.  

Förslag till vidare hantering är följande: 

Fastställande av plats genom att uppdrag om ny detaljplan ges till enheten 

för strategisk samhällsutveckling. Tidsplan för ny detaljplan beräknas till 18 

månader. Exakt avgränsning av detaljplan och dess storlek bestäms i 

planarbetet. 

Mark- och exploateringsenheten fortsätter tidigare uppdrag tillsammans med 

räddningstjänsten för att ta fram en förprojektering av ny räddningsstation. 

Detta arbete ska även ske med kommande ansvarig planarkitekt för att 

säkerställa byggrätten.  

Mark- och exploateringsenheten får i uppdrag att ta fram förslag till 

avsiktsförklaring med Region Blekinge om att även inkludera 

ambulansstation i arbetet med ny räddningsstation.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta följande:  

1. Att fastställa plats för ny räddningsstation till den norra avfarten från 

E22 på fastigheten Kalleberga 8:198 

2. Att uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att ta fram ny 

detaljplan för del av fastigheten Kalleberga 8:198 med ändamål 

räddningsverksamhet samt att prioritera denna detaljplan genom 

ändamålet med samhällsviktig verksamhet  

3. Att ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta fram förslag 

till avsiktsförklaring med Region Blekinge om att även inkludera 

ambulansstation i arbetet med ny räddningsstation 
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Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå 

kommunfullmäktige besluta att  

- fastställa plats för ny räddningsstation till den norra avfarten från E22 

på fastigheten Kalleberga 8:198. 

- uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att ta fram ny 

detaljplan för del av fastigheten Kalleberga 8:198 med ändamål 

räddningsverksamhet samt att prioritera denna detaljplan genom 

ändamålet med samhällsviktig verksamhet.  

- ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta fram förslag till 

avsiktsförklaring med Region Blekinge om att även inkludera 

ambulansstation i arbetet med ny räddningsstation. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Magnus 

Persson (M), Jan-Eric Wildros (S) samt tjänstgörande ersättare Martin 

Johansson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- fastställa plats för ny räddningsstation till den norra avfarten från E22 

på fastigheten Kalleberga 8:198. 

- uppdra åt enheten för strategisk samhällsutveckling att ta fram ny 

detaljplan för del av fastigheten Kalleberga 8:198 med ändamål 

räddningsverksamhet samt att prioritera denna detaljplan genom 

ändamålet med samhällsviktig verksamhet.  

- ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta fram förslag till 

avsiktsförklaring med Region Blekinge om att även inkludera 

ambulansstation i arbetet med ny räddningsstation. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 232 Dnr 2022-000074 101 

Regional strategi och lägesbild för det 
drogförebyggande arbetet i Blekinge 2022-2026 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 287: 

I Blekinge har det sedan 2015 funnits en organisation för länssamverkan 

inom ANDT (alkohol, narkotika, dopning och tobak). Den regionala 

länssamverkan går under namnet ”Blekingesamverkan mot droger” och i 

arbetet deltar länets fem kommuner, Region Blekinge, Polismyndigheten och 

Länsstyrelsen i Blekinge. Länsstyrelsen har det samordnande ansvaret för 

länssamverkan. Blekinge har haft en gemensam strategi för det regionala 

ANDT-arbetet under 2016–2020, vilken förlängdes till att gälla även år 

2021. Blekingesamverkan mot droger har en styrgrupp bestående av 

regiondirektör, kommundirektörer, lokalpolisområdeschefer samt länsråd. I 

Blekinge har aktörerna i beredningsgruppen  

 

Blekingesamverkan mot droger har tagit fram en ny gemensam strategi för 

det drogförebyggandearbetet i Blekinge län för perioden 2022–2026. Den 

regionala strategin tar utgångspunkt i den nationella politiken men med en 

regionalt övergripande prioritering samt fem regionala prioriteringar med 

tillhörande insatsområden.  

 

Syftet med den regionala strategin är att förverkliga den nationella ANDTS- 

politiken i Blekinge och skapa ett långsiktigt och hållbart drogförebyggande 

arbete. Strategin har varit på såväl internremiss som remiss till länets fem 

kommuner, Region Blekinge samt Polismyndigheten och inkomna remissvar 

har beaktats.  

 

Strategin skickas härmed för antagande i respektive organisation.      

Bedömning 

Ronneby kommuns synpunkter bedöms har beaktats i den slutliga versionen 

av Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i 

Blekinge 2022–2026. Strategin föreslås därav antas av Kommunfullmäktige.      
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige  

 

att anta Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet i 

Blekinge 2022–2026,  

 

att beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas av Karlskrona 

kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, Olofströms kommun, 

Polismyndigheten och Region Blekinge,  

 

att Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 2022–

2026 ersätter Länsstrategi ANDT, Alkohol, narkotika, dopning och tobak 

Blekinge län 2016–2020.      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att  

- anta Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet 

i Blekinge 2022–2026,  

 

- beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas av 

Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, 

Olofströms kommun, Polismyndigheten och Region Blekinge,  

 

- Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 

2022–2026 ersätter Länsstrategi ANDT, Alkohol, narkotika, dopning 

och tobak Blekinge län 2016–2020. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Bengt Sven Åke Johansson (SD), Jan-Eric 

Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Gina Hellberg Johansson (S)D samt 

tjänstgörande ersättare Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att  

- anta Regional strategi och lägesbild för det drogförebyggande arbetet 

i Blekinge 2022–2026,  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(100) 
2022-09-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

- beslutet gäller under förutsättning att likalydande beslut tas av 

Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Sölvesborgs kommun, 

Olofströms kommun, Polismyndigheten och Region Blekinge,  

 

- Regional strategi för det drogförebyggande arbetet i Blekinge län, 

2022–2026 ersätter Länsstrategi ANDT, Alkohol, narkotika, dopning 

och tobak Blekinge län 2016–2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 233 Dnr 2022-000304 040 

Äskande av medel för ökade kostnader med bergvärme 
Sjöarp 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 288: 

Under första etappen med byte av värmeanläggning på Sjöarps 

skogsbruksskola har fyra byggnader försetts med luft/luft och 

luft/vattenvärmepump vilka färdigställdes år 2021. Se bilaga 1 till 

tjänsteskrivelsen.  

Andra etappen består av att förse byggnaderna med närproducerad 

bergvärme.  

Idag värms Sjöarps byggnader 01, 07, 08 och 13 upp med fossila bränslen 

från en gemensam värmeanläggning via markförlagda kulvertar.  

Kulvertdragningarna är ca 600 meter långa och är drygt 40 år gamla. 

Värmeförluster för kulvert beräknas till ca 100 000 kWh/år. För att minimera 

värmeförluster separeras värmeförsörjningen så att man får en närproducerad 

värme utan värmeförluster i kulvertar. Driftkänsligheten minskar med 

fördelade värmekällor till byggnaderna.  

Budget:  

Avsatt år 2020 totalt 3 milj.  

Etapp 1: Upparbetat 1,3 milj.  

Etapp 2: Beräknas till 8,6 milj. enligt kalkyl utfärdad av WSP 2022-04-29, 

minus kvarvarande medel 1,7 milj. innebär att det saknas 6,9 miljoner 

kronor.  

Orsaken till ökning av kostnader ligger i en allt för enkelt antagande av 

kostnad år 2020 för ny värmeanläggning av denna storlek. Hade en mer 

noggrann kalkyl tagits fram hade man haft en total kostnad på ca 7 milj. och 

inte 3 milj. Därtill har kostnadsökningar medfört ca 40% dyrare material och 

entreprenadkostnader vilket gör att man landar på 8,6 miljoner för etapp 2.       

Bedömning 

För att säkerställa värmeproduktionen inom Sjöarp skogbruksskola, med risk 

att oljepanna, pelletspanna eller att kulverten drabbas av skador krävs ett 

tillskott av medel, för att täcka de kalkylerade entreprenadkostnaderna, med 
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6,9 miljoner kronor. Det lämnas en reservation för ytterligare 

kostnadsökningar som inte går att kalkylera med pga. 

omvärldsmarknadsläget.       

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid-, och Kultur föreslår Kommunstyrelsen bevilja 

6,9 miljoner kr för fortsatt arbete med nya värmekällor inom etapp 2 på 

Sjöarps skogsbruksskola.       

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslut 2022-05-24  

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att bevilja 6,9 

miljoner kronor för fortsatt arbete med nya värmekällor inom etapp 2 på 

Sjöarps skogsbruksskola. 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hänskjuta 

ärendet till budgetberedningen. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(100) 
2022-09-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 234 Dnr 2022-000306 009 

Utökning av antal utegym 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-, fritid- och kulturnämnden § 138 2022: 

Ordförande Anders Bromée (M) lyfter följande förslag om utökning av antal 

utegym i Ronneby kommun: 

 

1. Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att köpa in ytterligare två 

stycken utegym från Omnigym.  

2. Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att placera ett av gymmen 

i Brunnsparken, under förutsättning att erforderliga tillstånd söks och 

godkänns. Placeringen av det andra gymmet bestäms vid nämndens 

möte i juni. 

3. Teknik-fritid- och kulturnämnden bidrar med finansiering om 

500 000 kronor från egna generella medel.  

4. Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att bidra 

med finansiering om 1 000 000 kronor. 

 

Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 

medfinansiering om 1 000 000 kronor för inköp och installation av 

ytterligare två stycken utegym.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-05-24 

1. Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att köpa in ytterligare två 

stycken utegym från Omnigym.  

2. Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att placera ett av gymmen 

i Brunnsparken, under förutsättning att erforderliga tillstånd söks och 

godkänns. Placeringen av det andra gymmet bestäms vid nämndens 

möte i juni. 

3. Teknik-fritid- och kulturnämnden bidrar med finansiering om 

500 000 kronor från egna generella medel.  

4. Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att bidra 

med finansiering om 1 000 000 kronor. 
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Beslutet gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner 

medfinansiering om 1 000 000 kronor för inköp och installation av 

ytterligare två stycken utegym. 

Bedömning 

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 289: 

Förvaltningschef Anders Karlsson föredrar ärendet och förtydligar att 

gymmet i Brunnsparken finns på plats och att det handlar om ytterligare ett 

utegym som ska placeras någonstans i Kallinge. Det är inte några nya medel 

utan efter ett fel i budgeten finns medel över på kommunstyrelsens konto för 

spontanidrottsplatser. Därför föreslås följande: 

Kommunstyrelsen föreslås omfördela medel från kommunstyrelsens avsatta 

för spontanidrottsplats, projektnummer 657178, till teknik-, fritid- och 

kulturnämnden.      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

omfördela medel från kommunstyrelsens avsatta för spontanidrottsplats, 

projektnummer 657178, till teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att omfördela medel från kommunstyrelsens 

avsatta för spontanidrottsplats, projektnummer 657178, till teknik-, fritid- 

och kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Ekonomienheten  
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§ 235 Dnr 2022-000349 300 

Klimatlådor i förskola och omsorg 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 290: 

Kostenheten införde försäljning av klimatlådor till elever och personal i 

kommunens skolor 2020. Nu önskar kostenheten utöka denna försäljning att 

gälla även på förskolor och vård- och omsorgsboenden.       

Bedömning 

2020 infördes försäljning av klimatlådan till elever och personal i 

kommunens skolor som ett led att minska matsvinnet. Klimatlådan har tagits 

emot väl och under 2021 såldes ca 1000 st. Önskemål har framförts att utöka 

försäljningen till personal på förskolor och vård- och omsorgsboenden.  

Kostenheten erbjuder personalen att köpa mat som finns över efter 

serveringen och som inte kan serveras igen eller användas till andra 

maträtter. Köparen tar med egen, normalstor matlåda, fyller den och swishar 

pengar. Förfarandet kräver minimal insats från kökspersonal. Kostenheten 

kan inte garantera att alla måltidskomponenter finns tillgängliga och fyller 

inte på med mat om maten tar slut. Från införandet 2020 finns utlåtande från 

kommunens jurister, se bilaga, och dåvarande SKR:s avdelning för juridik att 

så länge man bara säljer maten till personal inom kommunen blir det ingen 

konkurrens för privata aktörer.  

Kostnaden för en klimatlåda blir densamma som i skolan, 25 kr inkl moms.       

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att: - tillåta försäljning av klimatlåda på förskolor och vård- 

och omsorgboenden.      

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-06-21 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden tillåter försäljning av klimatlåda på 

förskolor och vård- och omsorgboenden. 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 
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Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(100) 
2022-09-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 236 Dnr 2022-000310 040 

Äskande om tilläggsanslag - Vård- och 
omsorgsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 291: 

Året startade med en extremt hög sjukfrånvaro pga av pandemin, vilket i sin 

tur genererade ökade personalkostnader i form av bla övertidsersättning samt 

höga vikariekostnader. Förvaltningen gör dock ett bättre prognostiserat 

resultat än samma period förra året, (-38,2 mnkr). Orsaken till det förbättrade 

resultatet är verksamhetschefernas och enhetschefernas målfokuserade arbete 

med att få budget i balans.  

Förvaltningen har dock stora ekonomiska utmaningar och prognostiserar ett 

underskott på - 27,3 mnkr.  

Volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är även i år en utmaning och 

genererar ett prognostiserat underskott på 14,2 mnkr.  

Under 2021 hade verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende en stor 

utmaning med att hålla budget, förbättringar har skett under 2022 men 

verksamheten har fortsatta svårigheter att får en budget i balans.  

Kostnader kopplat till pandemin är uppe i 5,1 mnkr.      

Bedömning 

I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre, 

äldreomsorgen i hela Sverige står därför inför stora utmaningar. Det här är 

något som självklart även påverkar Ronneby kommun och vård- och 

omsorgsförvaltningen, vilket vi bla märker av i volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmar.  

Förvaltningen har en ekonomisk utmaning framför sig.  

- Hemtjänstverksamheten skulle haft en budget i balans, om man 

räknar av kostnader kopplat till pandemin.  

- Verksamhetsområdet hälso- och sjukvård samt myndighetskontoret 

gör ett sämre resultat än samma period förra året, vilket delvis beror 

på att pandemin orsakade stora kostnader i början av året.  

- Verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende har en fortsatt 

ekonomisk utmaning framför sig.  
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Förvaltningens största ekonomiska utmaning är dock volymutvecklingen av 

hemtjänsttimmar, volymutvecklingen av hemtjänsttimmarna är en ej 

påverkbar kostnad då vi är skyldiga enligt lag att bevilja insatser till de 

kommunmedborgare som bedöms ha behov av det. Här behöver nämnden få 

medel tillskjutna. Förvaltningen kan även se att budget för köp av 

boendedygn kommer att överskridas, även det är en ej påverkbar kostnad då 

vi enligt lag är skyldiga att tillse plats på vård- och omsorgsboende vid 

behov. Även här skulle nämnden behöva få medel tillskjutna.      

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att;  

- Ta informationen till dagens protokoll.      

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att:  

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden i 

juni ta fram ett skarpt förslag till omställning av Backens vård- och 

omsorgsboende till ett trygghetsboende.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ett tilläggsanslag om 27 300 000 kronor för 

att täcka prognostiserat underskottet. 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå vård- och omsorgsnämndens yrkande om 

tilläggsanslag. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Tommy Andersson (S) och Jan-Eric Wildros 

(S). 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå vård- och 

omsorgsnämndens yrkande om tilläggsanslag. 

________________ 

Exp: 
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Kommunfullmäktige  
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§ 237 Dnr 2022-000311 009 

Äskande av medel- Sprinklersystem till Lindebo 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 292: 

Vård- och omsorgsförvaltningen har fått information från Räddningstjänsten 

att likt Ålycke kommer det att krävas installation av sprinklers på Lindebo 

framåt.  

2022-02-01 inkom ett föreläggande från Räddningstjänsten till AB 

Ronnebyhus. Räddningstjänsten beskriver i detta föreläggande att nuvarande 

utformning av brandskyddet har sådana brister att krav på 

brandskyddshöjande åtgärder är nödvändigt. Räddningstjänsten gör därför 

bedömningen att det är skäligt att kräva att nämnda åtgärder (se bilaga Beslut 

om föreläggande, Lindebo) vidtas för att uppfylla kraven som anges i 2 

kapitlet 2 § lagen om skydd mot olyckor (LSO). De angivna åtgärderna ska 

vidtas snarast möjligt, dock senast 2022-08-01.  

Efter att föreläggandet inkom hade Ronnebyhus ett möte med 

Räddningstjänsten för att få ett förtydligande gällande föreläggandet på 

brandskyddet. En grov kalkyl togs även fram, vilken finns som underlag till 

denna tjänsteskrivelse.  

Förtydligande och förklarande text från Räddningstjänsten utifrån Boverkets 

regler och Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO):  

Vid tillsyn enligt LSO får som regel ett föreläggande inte meddelas som 

ställer högre krav än vad som var föreskrivet när byggnaden uppfördes. 

Föreläggande ska lämnas med stöd av LSO och är inte ett beslut med 

retroaktiv verkan. Bedömningen som sker i ett föreläggande avser 

omständigheterna vid tidpunkten för föreläggandets utfärdande. Ett 

föreläggande enligt LSO ska därför inte ses som en retroaktiv tillämpning av 

bestämmelser i någon annan lagstiftning, t.ex. bygglagstiftningen. Nu 

gällande byggregler kan ge viss vägledning vid den bedömning som ska 

göras i samband med ett föreläggande. Vidare finns viss praxis där en del 

överklagade ärenden ger vägledning när byggnadstekniska krav kan ställas 

som ”går längre” än vad som var föreskrivet när byggnaden uppfördes. 

Exempel på förhållande som kan åberopas där det kan finnas skäl att kräva 

mer eller mindre långtgående byggnadstekniska förändringar är följande:  

• Om nyvunnen kunskap, eller erfarenheter från inträffade bränder motiverar 

åtgärden.  
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• Om brandskyddet inte är anpassat efter nuvarande verksamhet på grund av 

förändringar av verksamheten.  

• Om teknisk utveckling har möjliggjort andra typer av lösningar till en lägre 

kostnad.  

• Om nivån på brandskyddet är väsentligt lägre än de krav som ställs vid 

nybyggnation och därmed kraftigt skiljer sig från vad medborgarna förväntar 

sig.  

• Byggnaden eller anläggningen har så stora brister i brandskyddet att det 

äventyrar personsäkerheten.  

Förklaring enligt önskemål på de punkter som föreläggandet avser och är 

tvingande samt vilka som i viss mån alternativt helt eller delvis kan 

kompenseras med installation av sprinkler. 

 Åtgärder som inte kan kompenseras vid montage av sprinkler:  

• Montage av nödutrymningsknappar för utedörrar och inomhusdörrar som 

utgör utrymningsvägar.  

• Ersättning av 4 dörrmontage. Trädörrar utan brandteknisk klassning mellan 

källare och trapphus, mot personalrum från trapphuset, dörrmontage mellan 

trapphus och vårdavdelningens korridor/utrymningsväg.  

• Tätning runt och över monterade aluminiumdörrar mellan avdelningarna. 

(Sprinkler kompenserar endast dörrarnas oförmåga att motstå varma 

rökgaser och påverkan av värme vid brand!)  

• Utomhusbelysning (nöd) med batteri back up utanför samtliga 

utrymningsvägar. Vissa finns och någon saknas!  

• Revidering av utrymningsplaner.  

• Tätning av sopnedkast.  

• Utreda ventilationssystemens funktion. Tryckavlastning? (Sprinkler 

minskar endast brandgastrycket för exv. brand i lägenhet och större 

spridning av brandgaser mellan olika brandceller) 

Åtgärder som delvis eller helt kan kompenseras med installation av 

sprinkler:  

• Tätning av takfot och klassning av takstolskonstruktion.  

• Montering av brandspjäll i samtliga avdelningar och utrymmen mellan 

boenderum och gemensamhetsutrymmen/korridorer samt mellan samtliga 

boenderum.  

• Utbyte av samtliga aluminiumdörrar som saknar brandteknisk klassning EI 

30 SmC eller EI 30 S200C  
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• Montage av automatiska dörrstängare till samtliga boenderum.  

• Brandteknisk avskiljning mellan 1 plans byggnad och 2 plans byggnad.  

• Brandteknisk avskiljning mellan boenderum i äldre bostadsdelarna där 

brandskyddet troligtvis endast motsvarar brandteknisk klass B 30 i äldre 

bygglagstiftning.  

• Ombyggnation eller ersättning av respektive ventilationsaggregat.  

• Punktskydd i kök (Ansulex) anser jag/vi vara en bättre och effektivare 

lösning av risk för köksbrand vid varma ytor samt skydd mot 

ventilationsbrand i anläggningens storkök, än installationsområde för 

vattensprinkler!  

Slutsats av både brandkonsult och Räddningstjänsten är:  

Utdrag ur brandteknisk utredning:  

Den för byggnaden föreslagna brandtekniska lösningen är projekterad i 

huvudsak enligt förenklad dimensionering enligt BBR 29. Där dagens 

kravnivå ej uppfylls föreslås kompenserade åtgärder för att uppnå en skälig 

skyddsnivå utifrån Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO)  

Automatiskt släcksystem installeras inom boendedelar, där det enligt dagens 

regelverk föreligger myndighetskrav, för att begränsa eller släcka eventuella 

bränder och dämpa dess effekt på den brandcellsavskiljande konstruktionen.  

Ronnebyhus ämnar debitera Vård- och omsorgsförvaltningen hela kostnaden 

för installation av sprinkler. Kostnadsförslag återfinns som underlag till 

denna tjänsteskrivelse (Sammanställning kostnader brandskyddsåtgärder 

Lindebo).      

Bedömning 

Brandskyddshöjande åtgärder i form av bland annat installation av sprinklers 

bedöms efter dialog med Ronnebyhus som det mest kostnadseffektiva och 

kvalitetssäkrade alternativet.  

En debitering av brandskyddshöjande åtgärder, så som sprinklers, bedöms 

inte rymmas inom befintlig budget inom vård- och omsorgsförvaltningen.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta att - Äska ersättning från 

kommunfullmäktige för kostnad utifrån brandskyddshöjande åtgärder, i form 

av bland annat installation av sprinklers på vård- och omsorgsboendet 

Lindebo.       
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Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja tilläggs äskande om 3 200 000 kronor för 

brandskyddshöjande åtgärder i form av bland annat installation sprinklers på 

vård- och omsorgsboendet Lindebo. 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen besluta att föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja tilläggs äskande om 3 200 000 kronor för 

brandskyddshöjande åtgärder i form av bland annat installation sprinklers på 

vård- och omsorgsboendet Lindebo. 

Propositionsordning 

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

till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja tilläggs 

äskande om 3 200 000 kronor för brandskyddshöjande åtgärder i form av 

bland annat installation sprinklers på vård- och omsorgsboendet Lindebo. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 238 Dnr 2022-000312 732 

Analys av hemtjänsttimmarna 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 293: 

Från 2020 till nu har de beviljade hemtjänst hemtjänsttimmarna ökad stadigt. 

Utredare inom vård- och omsorgsförvaltningen har i det gjort en granskning 

för att analysera vad ökningen kan bero på.  

Bakom varje beviljad insats/HSL-uppdrag finns en schablontid som ger 

betalning till den enhet som ska verkställa insatsen.  

Verkställigheten upplever behov av detaljstyrning i insatserna. I den 

resursfördelningsmodell som används idag är det inte så det är tänkt. Varje 

insats innehåller ett paket som ersätts med tid. Det man behöver göra är att 

se timmarna i helhet och inte mot den enskilde och i detta har vi förlorat 

balansen.  

2011 beslutade kommunfullmäktige att ge i uppdrag till dåvarande 

äldrenämnden att se över införandet av förenklat bistånd. Bedömningen i 

dessa beslut är att den som ansöker har uppnått den ålder som har rätt till 

denna form av bistånd (75 år).  

Det utredare sett är att mellan 150-200 timmar i månaden går ut i ersättning 

enligt vård- och omsorgsförvaltningens resursfördelningsmodell utan att 

insatsen utförs pga. att vårdtagaren avbokar/tackar nej till insatsen. Denna 

form av bistånd anses därmed vara kostnadsdrivande.      

Bedömning 

Från 2020 till nu har de beviljade hemtjänst hemtjänsttimmarna ökad stadigt. 

Utredare inom vård- och omsorgsförvaltningen har i det gjort en granskning 

för att analysera vad ökningen kan bero på.  

Vård- och omsorgsförvaltningens resursfördelningsmodell:  

Det utredare kan se är att grunden i den resursmodell som vård- och 

omsorgsförvaltningen använder för hemtjänsten inte fungerar som det är 

tänkt från början. Bakom varje beviljad insats/HSL-uppdrag finns en 

schablontid som ger betalning till den enhet som ska verkställa insatsen. För 

varje insats/HSL-uppdrag som den enskilde blir beviljad så ökar antalet 

timmar som tillfaller enheten. Detta gör att ju mer insatser/HSL-uppdrag 

vårdtagaren/patienten blir beviljad desto mer ökar timmarna. 
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Verkställigheten upplever behov av detaljstyrning i insatserna. I den 

resursfördelningsmodell som används idag är det inte så det är tänkt. Varje 

insats innehåller ett paket som ersätts med tid. Det man behöver göra är att 

se timmarna i helhet och inte mot den enskilde och i detta har vi förlorat 

balansen. I detta finns det ett behov av översyn av dagens 

resursfördelningsmodell samt en kontrollfunktion på myndighetskontoret. I 

dagsläget finns det 6 biståndshandläggartjänster på myndighetskontoret. De 

har i snitt 160 ärenden var. Med denna ärendetyngd finns det idag inte 

möjlighet att de kan vara fullt ut den kontrollpunkt som de behöver vara. En 

myndighetschef är anställd från 220601 som kommer att ge 

myndighetskontoret ett mer närvarande ledarskap.  

Förenklat biståndsbeslut gällande matdistribution:  

2011 beslutade kommunfullmäktige att ge i uppdrag till dåvarande 

äldrenämnden att se över införandet av förenklat bistånd. Bedömningen i 

dessa beslut är att den som ansöker har uppnått den ålder som har rätt till 

denna form av bistånd (75 år).  

Genomgång har gjorts av de förenklade biståndsbesluten gällande 

matdistribution. Schablonen i denna insats ser enheterna i ytterområdena 5 

minuter/dag. Många av de som har denna form av beslut tar mat varje dag 

men inte alla. Det utredare sett är att det finns en del vårdtagare i 

hemtjänsten som inte beställer mat stora delar av året, detta genererar dock 

att ersättning går ut till enheten.. Då du har rätt till förenklat beslut med 

matdistribution efter att du fyllt 75 år går dessa beslut inte att avsluta om inte 

den som har fått beslutet själv begär det. Det utredare sett är att mellan 150- 

200 timmar i månaden går ut i ersättning enligt vård- och 

omsorgsförvaltningens resursfördelningsmodell utan att insatsen utförs pga. 

att vårdtagaren avbokar/tackar nej till insatsen.. Denna form av bistånd anses 

därmed vara kostnadsdrivande.  

Jämfört med övriga kommuner som är med i kostnad per brukare (KPB) har 

Ronneby kommun fler mottagare av hemtjänst. Ronneby kommun har även 

fler mottagare av hemtjänst som har få insatser. Det här kan bero på att vi har 

en generösare tillämpning av lagen jämfört med övriga kommuner som 

deltar i KPB. 

Revisorer lät sakkunniga granska biståndsbedömningen inom äldreomsorgen 

2015. I den efterlämnade rapporten lämnades två rekommendationer, varav 

en var att se över rutinen för förenklar bistånd. Efter behandling av rapporten 

i sin helhet beslutade äldrenämnden 2015-08-19, § 106 att återkalla beslutet 

om serviceinsatser enligt § 216 (2011/175), men med hänvisning till 

kommunfullmäktiges beslut då paragrafen inte kan upphävas av en nämnd. 
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 Enligt 2016-02-17, § 21 beslutar äldrenämnden mot bakgrund av 

ovanstående att uppdra till äldreförvaltningen att utreda regler för och 

hantering av förenklade biståndsbeslut.  

Äldreförvaltningen återkommer i ärendet 2016-09-14, § 106 utifrån det 

förenklade biståndet som används för trygghetslarm och matdistribution. Då 

beslutar äldrenämnden att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande 

användandet av förenklad biståndsbedömning och återgå till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser samt ge 

äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens kvalitetsplan har presenterats.  

2016-11-24, § 382 Kommunfullmäktige beslutar att användandet av 

förenklad biståndsbedömning inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på 

att regeringens utredning presenteras.  

Ny bestämmelse om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre trädde i 

kraft 2018-07-01.  

Denna bestämmelse handlar om förenklat beslutsfattande om hemtjänst för 

äldre. Den innebär att nämnden har befogenheter att erbjuda 

hemtjänstinsatser till äldre personer utan någon föregående behovsprövning. 

Bestämmelsen är en del i Framtidens Äldreomsorg- En nationell 

kvalitetsplan 2017/18:280 och är frivillig att tillämpa.  

Idag används förenklat bistånd för personer över 75 år gällande 

matdistribution och trygghetslarm.  

Syftet med bestämmelsen är att öka den äldres rätt till självbestämmande och 

delaktighet samt att tona ner på ett resurskrävande inledande 

utredningsarbete till förmån för att utveckla uppföljning av kvalitet, nöjdhet 

och effektivitet. Lagen vill även förstärka förebyggande insatser och genom 

att vissa hemtjänstinsatser tillgängliggörs i ett tidigt skede bedöms behovet 

av mer och omfattande äldreomsorg minska eller skjutas upp.  

Vid förenklat beslutsfattande utgår biståndshandläggaren från de kriterier 

som kommunen har fastställt i sina riktlinjer och själva utredningen består i 

stort sätt av ett konstaterande att den äldre uppnått dessa. Beslutet behöver 

endast innehålla information om de insatser, enligt kommunens riktlinjer, 

som den äldre önskar och som kommunen beviljar. Själva utförandet 

planeras sedan av den äldre tillsammans med den utförare som denne väljer. 

Om den äldre själv vill eller om kommunen ser behov av mer omfattande 

insatser ska en utredning och behovsbedömning alltid göras och bistånd i 

form av hemtjänst beviljas utifrån 4 kap. 1§ SoL.        

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta:  
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- Att ge vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att se över den 

resursfördelningsmodell som används inom hemtjänsten.  

- Att föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande användning av förenklad 

biståndsbedömning gällande matdistribution och återgå till traditionell 

biståndhandläggning.       

Vård- och omsorgsnämnden beslut 2022-05-25 

1. Vård- och omsorgsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över den 

resursfördelningsmodell som används inom hemtjänsten.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avsluta nuvarande användning av förenklad 

biståndsbedömning gällande matdistribution och återgå till traditionell 

biståndhandläggning. 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att avsluta nuvarande användning av förenklad 

biståndsbedömning gällande matdistribution och återgå till traditionell 

biståndhandläggning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Jan-Eric Wildros (S). 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsluta nuvarande 

användning av förenklad biståndsbedömning gällande matdistribution och 

återgå till traditionell biståndhandläggning. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 239 Dnr 2022-000329 041 

Revidering internbudget 2022 
kommunledningsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 294: 

KLFs del av ramminskningen som effekt av inköpsenhet och e-handel är 904 

tkr. Besparingen består av 5 delar. Effekt av införande e-handel, 

inköpsenhetens arbete, upphandlingar av städ och telefoni samt minskat 

användande av egen bil/körersättning.  

 

Städ, telefoni och körersättning är i förslaget fördelat efter användning. Dvs 

efter antalet telefonanknytningar, användning av städtjänster och utbetald 

körersättning. Effekt av införande E-handel och Inköpsenhetens arbete 

motsvarar 559 tkr. I detta förslag fördelas 290 tkr mot Mark och 

Exploateringsenheten. De har haft en 50% tjänst administratör. Personen på 

tjänsten går över till inköpsenheten och täcker en vakant tjänst där och 

tjänsten på MEX sparas bort. Personen som går över får en förändrad tjänst 

och har därmed en lägre lönekostnad. Därför blir det även en besparing på 

inköpsenheten.  

 

Ej hanterad besparing uppgår till 193 tkr och ligger i nedanstående förslag 

mot vht 801 Kommundirektörens administration under 2022. Ingår i de 201 

tkr. 
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Bedömning 

Inför 2023 kommer internbudgeten arbetas igenom igen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till revidering av internbudgeten 2022 för kommunstyrelsens 

verksamheter.  

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till revidering av internbudgeten 2022 för kommunstyrelsens 

verksamheter. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslag till revidering av internbudgeten 2022 

för kommunstyrelsens verksamheter. 

________________ 

Exp: 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

70(100) 
2022-09-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Anna-Lindén, ekonom 
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§ 240 Dnr 2022-000233 210 

Remiss av Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i 
PBL, Förslag till en förtydligad reglering (2021:19)  

 

Sammanfattning  

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att reglerna om ombyggnad upplevs som 

komplicerade och svåra att tillämpa.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att Boverkets författningsförslag 

innebär vissa förbättringar i jämförelse med dagens regler om ombyggnad. 

Miljö- och byggnadsnämnden anser dock att rättsläget i vissa avseenden är 

oklart och att det är även oklart om Boverkets författningsförslag i alla delar 

är förenligt med gällande rätt. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden anser även att det bör övervägas om inte 

regelgivningen i större utsträckning bör utgöras av bestämmelser på lagnivå. 

Miljö- och byggnadsnämnden har vidare vissa materiella synpunkter på de 

författningsförslag som redovisas i Boverkets rapport.  

 

Enligt miljö- och byggnadsnämnden är Boverkets rapport särskilt 

klargörande i de delar som belyser och förklarar orsakerna till dagens till 

synes utbredda missuppfattning kring begreppet ombyggnad liksom 

anledningarna till varför regelverket är svårt att tillämpa. Boverkets rapport 

utgör även i övrigt ett gott underlag för en fortsatt utredning ifråga om 

ändringar i regelverket. Av skäl som anförts anser dock inte miljö- och 

byggnadsnämnden att de av Boverket redovisade författningsförslagen bör 

läggas till grund för lagstiftning och antagande av andra föreskrifter.      

Bedömning 

Text hämtad från tjänsteskrivelsen: 

Nuvarande reglering  

Miljö- och byggnadsnämnden anser att det finns fog för Boverkets 

uppfattning om att det synes råda en sammanblandning mellan begreppen 

ombyggnad och annan ändring av byggnad. Vad som många gånger 

uppfattas som följdkrav med anledning av ombyggnad är i själva verket 

endast krav som ställs på den ändrade delen. Som exempel kan nämnas att 

det vid påbyggnad ställs krav på hissar. Att tillkommande lägenheter i 
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påbyggnadsdelen ska göras tillgängliga med hiss utgör ett krav på den 

ändrade delen även om detta innebär att åtgärder måste utföras i den 

befintliga byggnaden för att göra tillkommande lägenheter tillgängliga. För 

gemene man kan de krav på åtgärder som i exemplet ställs i den befintliga 

byggnaden lätt uppfattas som ett följdkrav. Som Boverket uttalar i sin 

rapport kan det mycket väl förhålla sig på så vis att reglerna för ombyggnad 

fått klä skott för ett missnöje som egentligen handlar om att vissa andra krav 

som uppställs vid ändring av befintlig byggnad upplevs som för högt ställda. 

Miljö- och byggnadsnämnden delar vidare Boverkets bedömning om att det 

endast i mycket begränsad omfattning ställs högre krav vid en ombyggnad 

än vid annan ändring.  

 

Reglerna om ombyggnad återfinns såväl i plan- och bygglagen (PBL), plan- 

och byggförordningen (PBF) som i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 

Regelstrukturen innebär att lagtext inte behöver tyngas med en stor mängd 

detaljerade och tekniska bestämmelser samt att det blir enklare att genomföra 

justeringar av bestämmelserna. Normgivning på skilda nivåer kan dock leda 

till att reglerna blir svårare att tillämpa och att det blir svårare för 

allmänheten att tillgodogöra sig innehållet i regelverket.  

 

Vid normgivning på skilda nivåer är det av vikt att det råder 

överensstämmelse mellan rättsregler på skilda nivåer. Författningar av lägre 

rang ska inte stå i konflikt med överordnade normer och bör inte heller vara 

utformade på sätt att det vid tillämpningen ens uppstår fråga om eventuell 

normkonflikt. Nuvarande bestämmelser om undantag från utformnings- och 

egenskapskraven i 8 kap. 7 § PBL respektive 3 kap. 23 § PBF är dessvärre 

utformade på sätt att tillämpningen avsevärt försvårats. 3 kap. 23 § PBF 

knyter inte an till de förutsättningar och begrepp som används i 8 kap. 7 § 

PBL. Lydelsen i 3 kap. 23 § PBF synes närmast ge vid handen att exklusivt 

reglera under vilka förutsättningar undantag kan medges och då på ett sätt 

som avviker från 8 kap. 7 § PBL och förarbetsuttalanden. Det kan sättas 

ifråga om 3 kap. 23 § PBF kan anses ligga inom ramen för bemyndigandet 

enligt 16 kap. 2 § punkten 5. Oavsett vilket bör författningar vara koherent 

utformade och inte ge upphov till frågor om och i vad mån författningar på 

lägre nivå till följd av bemyndigande helt eller delvis utsläcker lagtext och 

förarbeten. Tillämpningsförfattningar ska underlätta och precisera 

tillämpningen av bestämmelser på högre nivå.  

 

Boverkets författningsförslag  

I det författningsförslag som Boverket redovisar uppstår inte några 

tillämpningsproblem av den karaktär som nuvarande regler ger upphov till 

med anledning av lydelsen i 3 kap. 23 § PBF. Miljö- och byggnadsnämnden 

anser dock att det bör övervägas om det finns tillräckliga skäl att använda sig 
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av bemyndiganden i den utsträckning som föreslås i Boverkets rapport - 

vilken inte innehåller några närmare överväganden i detta avseende.  

 

Det är visserligen en fördel att inte tynga en lagtext med en stor mängd 

detaljerade och tekniska bestämmelser. En annan fördel är också det blir 

enklare att vid behov genomföra justeringar av bestämmelserna. Avsaknaden 

av förarbeten torde å andra sidan innebära att förutsebarheten i tillämpningen 

härigenom försvåras. De föreskrifter som föreslås på förordningsnivå 

förefaller inte heller fullt ut ha sådan karaktär att de kan betraktas som 

detaljerade och tekniska bestämmelser. Om normgivningen istället sker på 

lagstiftningsnivå torde även lagtexten jämförelsevis kunna kortas ned och 

koncentreras.  

 

Vilka åtgärder som ska anses vara omfattande vid tillämpningen av reglerna 

om påtaglig förnyelse ska enligt definitionen av begreppet påtaglig förnyelse 

meddelas i förordning eller genom myndighetsföreskrifter. Miljö- och 

byggnadsnämnden anser att frågan bör genomlysas på lagstiftningsnivå och 

att frågan inte exklusivt lämnas till regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer. Frågan bedöms principiellt viktig och i stort behov av 

klargörande. Vilka åtgärder som ska anses vara omfattande vid tillämpning 

av reglerna om påtaglig förnyelse bedömer miljö- och byggnadsnämnden 

bäst kunna klargöras genom förarbetsuttalanden, eventuellt i kombination 

med lämpligt utformade tillämpningsföreskrifter.  

 

Som framgått ovan anser inte miljö- och byggnadsnämnden att frågan om 

huruvida vidtagna åtgärder är omfattande bör bedömas på sätt som Boverket 

föreslår. Miljö- och byggnadsnämnden vill trots detta kommentera det 

förslag på bestämmelse i denna del som Boverket föreslår i 3 kap. 23 § PBF. 

Miljö- och byggnadsnämnden anser att den föreslagna bestämmelsen är 

alltför kategorisk genom att uttömmande i fyra punkter utpeka vissa åtgärder 

som ska beaktas vid prövningen. Miljö- och byggnadsnämnden anser att 

prövningen måste ske utifrån en samlad bedömning, varvid även andra 

åtgärder måste kunna vägas in. Att härvidlag utpeka vissa åtgärder som 

särskilt beaktansvärda bör emellertid leda till viss ökad förutsebarhet. 

 

En förutsättning för att åtgärder enligt förslag på reglering i 3 kap. 23 § PBF 

ska anses vara omfattande är att åtgärderna innefattar antingen större ingrepp 

i stommen (punkten 1) eller en större ändring av planlösningen (punkten 2). 

Vad särskilt angår tillämpningen av punkten 2 anser miljö- och 

byggnadsnämnden att rättsläget är oklart.  

 

Begreppet ombyggnad torde enligt gällande rätt tolkas som att detta endast 

avser en förnyelse av den befintliga byggnaden. En tillbyggnad i sig innebär 

alltså inte att en byggnad kan anses påtagligt förnyad. En åtgärd som innebär 
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att det i anslutning till en befintlig byggnad uppförs en tillbyggnad, som ur 

teknisk och funktionell synpunkt fungerar som en separat enhet i förhållande 

till den befintliga byggnaden, innefattar inga större ändringar i den befintliga 

byggnaden och innebär således inte en påtaglig förnyelse. 

 

En tillbyggnad som medför ändringar i den befintliga byggnaden kan enligt 

Boverket anses utgöra en påtaglig förnyelse. Miljö- och byggnadsnämnden 

delar Boverkets uppfattning i denna del men är inte helt övertygad om 

Boverkets bedömningar i alla avseenden svarar mot gällande rätt (se 

Boverkets rapport kap. 1.1).  

 

Boverket synes göra en åtskillnad mellan å ena sidan tillbyggnader som 

innebär förändringar i befintliga bostäder eller lokalers planlösning och 

tillbyggnader som inte har någon sådan påverkan. I det förstnämnda fallet 

synes Boverket bedöma att den befintliga byggnaden kan genomgå en 

påtaglig förnyelse i princip blott genom att tillbyggnaden ger upphov till att 

befintliga bostäder eller lokalers planlösning därigenom förändras. I vart fall 

synes Boverket vid bedömningen av påtaglig förnyelse fästa särskild vikt vid 

att en tillbyggnad leder till en ändrad planlösning i befintliga bostäder eller 

lokaler.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig frågande till om den befintliga 

byggnaden kan anses ha genomgått en påtaglig förnyelse endast genom att 

tillbyggnadsdelen görs tillgänglig för anslutande befintliga bostäder eller 

lokaler (och därigenom leder till att befintliga bostäder och lokalers 

planlösning förändras). Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att det i nu 

nämnda fall ägt rum någon reell förnyelse av den befintliga byggnaden. 

Bedömningen blir förstås annorlunda om tillbyggnaden ger upphov till att 

mer omfattande åtgärder behöver vidtas i den befintliga byggnaden till följd 

av tillbyggnaden. En åtgärd som innebär att tillbyggnadsdelen göras 

tillgänglig genom tämligen begränsade åtgärder, exempelvis genom att en 

vägg öppnas upp, bör dock inte ge upphov till en påtaglig förnyelse av den 

befintliga byggnaden. En sådan åtgärd torde i dess helhet vara att betrakta 

som en tillbyggnad eller i vart fall som en tillbyggnad jämte en mindre 

ändring av den befintliga byggnaden. Att planlösningen ändrats genom att 

tillbyggnadsdelen gjorts tillgänglig torde inte i detta fall innebära en påtaglig 

förnyelse och torde inte heller innebära att man därigenom sänkt nivån för 

vilka övriga åtgärder som kan resultera i att byggnaden kan anses ha 

genomgått en påtaglig förnyelse.  

 

En tillbyggnad som inte påverkar befintlig planlösning, exempelvis genom 

att ytterligare våningsplan påförs en byggnad, bör inte bedömas annorlunda 

än exempelvis en tillbyggnad av första våningsplanet på en byggnad, 

innebärande att bostäder eller lokaler därigenom får en förändrad 
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planlösning. I bäggedera fallen bör bedömningen utgå från om och i vilken 

omfattning den befintliga byggnaden genomgår någon reell förnyelse. Miljö- 

och byggnadsnämnden anser att det saknas sakliga skäl att härvidlag särskilt 

beakta om befintliga lokaler eller bostäders planlösningar förändras genom 

tillbyggnaden. Men som redan påtalats anser miljö- och byggnadsnämnden 

att frågan om vilka omfattande åtgärder som medför en påtaglig förnyelse 

bör behandlas på lagstiftningsnivå. Vad som utgör gällande rätt och vilka 

eventuella ändringar som bör företas kan då grundligt utredas.  

 

Enligt definitionerna i 1 kap. 4 § PBL innefattas i begreppet ändring av en 

byggnad åtgärder som enligt samma bestämmelse definieras som 

tillbyggnad. Enligt ordalydelsen i den föreslagna definitionen avseende 

påtaglig förnyelse bör därför även ändringar som utgör tillbyggnader 

omfattas av begreppet påtaglig förnyelse. Enligt gällande rätt torde dock 

begreppet ombyggnad endast avse påtagliga förnyelser i den befintliga 

byggnaden. Nuvarande definition av ombyggnad utpekar i och för sig inte 

heller uttryckligen att det den påtagliga förnyelsen rör ändringar i den 

befintliga byggnaden. Även med anledning av de till synes utbredda 

missuppfattningarna kring begreppet ombyggnad borde det kanske 

övervägas om det i definitionen uttryckligen anges att det är den befintliga 

byggnaden som avses vid bedömningen av om så omfattande åtgärder vidtas 

att byggnaden genomgår en påtaglig förnyelse. Som påtalats ovan framstår 

det även som något oklart om och i så fall under vilka förutsättningar en 

tillbyggnad kan anses innebär en påtaglig förnyelse i situationer där det inte 

skett någon reell förnyelse i den befintliga byggnaden (se ovan angående 

förändrad planlösning till följd av tillbyggnad). 

 

Enligt miljö- och byggnadsnämnden bör det övervägas om inte även 

begreppet följdkrav bör definieras i PBL varvid det klart framgår att 

följdkrav avser krav som uppställas utöver de krav som gäller för ändrad del 

med anledning av påtaglig förnyelse. Samtliga bestämmelser i PBL som 

reglerar följdkrav kan då ges underrubriken ”Följdkrav” i lagtexten. 

Införandet och användandet av begreppet torde underlätta förståelsen och 

överblickbarheten av regelverket även om det i juridisk-teknisk mening kan 

framstå som överflödigt.      

Förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till beslut: 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att avge remissyttrande i enlighet med upprättat 

tjänsteförslag.      
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-06-15 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom det föreslagna yttrandet och 

föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen att 

avge remissyttrande enligt följande: 

Yttrande  

Ronneby kommun anser att reglerna om ombyggnad upplevs som 

komplicerade och svåra att tillämpa.  

 

Ronneby kommun bedömer att Boverkets författningsförslag innebär vissa 

förbättringar i jämförelse med dagens regler om ombyggnad. Ronneby 

kommun anser dock att rättsläget i vissa avseenden är oklart och att det är 

även oklart om Boverkets författningsförslag i alla delar är förenligt med 

gällande rätt. 

 

Ronneby kommun anser även att det bör övervägas om inte regelgivningen i 

större utsträckning bör utgöras av bestämmelser på lagnivå. Ronneby 

kommun har vidare vissa materiella synpunkter på de författningsförslag 

som redovisas i Boverkets rapport.  

 

Enligt Ronneby kommun är Boverkets rapport särskilt klargörande i de delar 

som belyser och förklarar orsakerna till dagens till synes utbredda 

missuppfattning kring begreppet ombyggnad liksom anledningarna till varför 

regelverket är svårt att tillämpa. Boverkets rapport utgör även i övrigt ett gott 

underlag för en fortsatt utredning ifråga om ändringar i regelverket. Av skäl 

som anförts anser dock inte Ronneby kommun att de av Boverket redovisade 

författningsförslagen bör läggas till grund för lagstiftning och antagande av 

andra föreskrifter. 

Nuvarande reglering  

Ronneby kommun anser att det finns fog för Boverkets uppfattning om att 

det synes råda en sammanblandning mellan begreppen ombyggnad och 

annan ändring av byggnad. Vad som många gånger uppfattas som följdkrav 

med anledning av ombyggnad är i själva verket endast krav som ställs på den 

ändrade delen. Som exempel kan nämnas att det vid påbyggnad ställs krav 

på hissar. Att tillkommande lägenheter i påbyggnadsdelen ska göras 

tillgängliga med hiss utgör ett krav på den ändrade delen även om detta 

innebär att åtgärder måste utföras i den befintliga byggnaden för att göra 

tillkommande lägenheter tillgängliga. För gemene man kan de krav på 

åtgärder som i exemplet ställs i den befintliga byggnaden lätt uppfattas som 

ett följdkrav. Som Boverket uttalar i sin rapport kan det mycket väl förhålla 

sig på så vis att reglerna för ombyggnad fått klä skott för ett missnöje som 

egentligen handlar om att vissa andra krav som uppställs vid ändring av 
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befintlig byggnad upplevs som för högt ställda. Ronneby kommun delar 

vidare Boverkets bedömning om att det endast i mycket begränsad 

omfattning ställs högre krav vid en ombyggnad än vid annan ändring.  

 

Reglerna om ombyggnad återfinns såväl i plan- och bygglagen (PBL), plan- 

och byggförordningen (PBF) som i Boverkets föreskrifter och allmänna råd. 

Regelstrukturen innebär att lagtext inte behöver tyngas med en stor mängd 

detaljerade och tekniska bestämmelser samt att det blir enklare att genomföra 

justeringar av bestämmelserna. Normgivning på skilda nivåer kan dock leda 

till att reglerna blir svårare att tillämpa och att det blir svårare för 

allmänheten att tillgodogöra sig innehållet i regelverket.  

 

Vid normgivning på skilda nivåer är det av vikt att det råder 

överensstämmelse mellan rättsregler på skilda nivåer. Författningar av lägre 

rang ska inte stå i konflikt med överordnade normer och bör inte heller vara 

utformade på sätt att det vid tillämpningen ens uppstår fråga om eventuell 

normkonflikt. Nuvarande bestämmelser om undantag från utformnings- och 

egenskapskraven i 8 kap. 7 § PBL respektive 3 kap. 23 § PBF är dessvärre 

utformade på sätt att tillämpningen avsevärt försvårats. 3 kap. 23 § PBF 

knyter inte an till de förutsättningar och begrepp som används i 8 kap. 7 § 

PBL. Lydelsen i 3 kap. 23 § PBF synes närmast ge vid handen att exklusivt 

reglera under vilka förutsättningar undantag kan medges och då på ett sätt 

som avviker från 8 kap. 7 § PBL och förarbetsuttalanden. Det kan sättas 

ifråga om 3 kap. 23 § PBF kan anses ligga inom ramen för bemyndigandet 

enligt 16 kap. 2 § punkten 5. Oavsett vilket bör författningar vara koherent 

utformade och inte ge upphov till frågor om och i vad mån författningar på 

lägre nivå till följd av bemyndigande helt eller delvis utsläcker lagtext och 

förarbeten. Tillämpningsförfattningar ska underlätta och precisera 

tillämpningen av bestämmelser på högre nivå.  

 

Boverkets författningsförslag  

I det författningsförslag som Boverket redovisar uppstår inte några 

tillämpningsproblem av den karaktär som nuvarande regler ger upphov till 

med anledning av lydelsen i 3 kap. 23 § PBF. Ronneby kommun anser dock 

att det bör övervägas om det finns tillräckliga skäl att använda sig av 

bemyndiganden i den utsträckning som föreslås i Boverkets rapport - vilken 

inte innehåller några närmare överväganden i detta avseende.  

 

Det är visserligen en fördel att inte tynga en lagtext med en stor mängd 

detaljerade och tekniska bestämmelser. En annan fördel är också det blir 

enklare att vid behov genomföra justeringar av bestämmelserna. Avsaknaden 

av förarbeten torde å andra sidan innebära att förutsebarheten i tillämpningen 

härigenom försvåras. De föreskrifter som föreslås på förordningsnivå 

förefaller inte heller fullt ut ha sådan karaktär att de kan betraktas som 
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detaljerade och tekniska bestämmelser. Om normgivningen istället sker på 

lagstiftningsnivå torde även lagtexten jämförelsevis kunna kortas ned och 

koncentreras.  

 

Vilka åtgärder som ska anses vara omfattande vid tillämpningen av reglerna 

om påtaglig förnyelse ska enligt definitionen av begreppet påtaglig förnyelse 

meddelas i förordning eller genom myndighetsföreskrifter. Ronneby 

kommun anser att frågan bör genomlysas på lagstiftningsnivå och att frågan 

inte exklusivt lämnas till regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer. Frågan bedöms principiellt viktig och i stort behov av 

klargörande. Vilka åtgärder som ska anses vara omfattande vid tillämpning 

av reglerna om påtaglig förnyelse bedömer Ronneby kommun bäst kunna 

klargöras genom förarbetsuttalanden, eventuellt i kombination med lämpligt 

utformade tillämpningsföreskrifter.  

 

Som framgått ovan anser inte Ronneby kommun att frågan om huruvida 

vidtagna åtgärder är omfattande bör bedömas på sätt som Boverket föreslår. 

Ronneby kommun vill trots detta kommentera det förslag på bestämmelse i 

denna del som Boverket föreslår i 3 kap. 23 § PBF. Ronneby kommun anser 

att den föreslagna bestämmelsen är alltför kategorisk genom att uttömmande 

i fyra punkter utpeka vissa åtgärder som ska beaktas vid prövningen. 

Ronneby kommun anser att prövningen måste ske utifrån en samlad 

bedömning, varvid även andra åtgärder måste kunna vägas in. Att härvidlag 

utpeka vissa åtgärder som särskilt beaktansvärda bör emellertid leda till viss 

ökad förutsebarhet. 

 

En förutsättning för att åtgärder enligt förslag på reglering i 3 kap. 23 § PBF 

ska anses vara omfattande är att åtgärderna innefattar antingen större ingrepp 

i stommen (punkten 1) eller en större ändring av planlösningen (punkten 2). 

Vad särskilt angår tillämpningen av punkten 2 anser Ronneby kommun att 

rättsläget är oklart.  

 

Begreppet ombyggnad torde enligt gällande rätt tolkas som att detta endast 

avser en förnyelse av den befintliga byggnaden. En tillbyggnad i sig innebär 

alltså inte att en byggnad kan anses påtagligt förnyad. En åtgärd som innebär 

att det i anslutning till en befintlig byggnad uppförs en tillbyggnad, som ur 

teknisk och funktionell synpunkt fungerar som en separat enhet i förhållande 

till den befintliga byggnaden, innefattar inga större ändringar i den befintliga 

byggnaden och innebär således inte en påtaglig förnyelse. 

 

En tillbyggnad som medför ändringar i den befintliga byggnaden kan enligt 

Boverket anses utgöra en påtaglig förnyelse. Ronneby kommun delar 

Boverkets uppfattning i denna del men är inte helt övertygad om Boverkets 
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bedömningar i alla avseenden svarar mot gällande rätt (se Boverkets rapport 

kap. 1.1).  

 

Boverket synes göra en åtskillnad mellan å ena sidan tillbyggnader som 

innebär förändringar i befintliga bostäder eller lokalers planlösning och 

tillbyggnader som inte har någon sådan påverkan. I det förstnämnda fallet 

synes Boverket bedöma att den befintliga byggnaden kan genomgå en 

påtaglig förnyelse i princip blott genom att tillbyggnaden ger upphov till att 

befintliga bostäder eller lokalers planlösning därigenom förändras. I vart fall 

synes Boverket vid bedömningen av påtaglig förnyelse fästa särskild vikt vid 

att en tillbyggnad leder till en ändrad planlösning i befintliga bostäder eller 

lokaler.  

 

Ronneby kommun ställer sig frågande till om den befintliga byggnaden kan 

anses ha genomgått en påtaglig förnyelse endast genom att tillbyggnadsdelen 

görs tillgänglig för anslutande befintliga bostäder eller lokaler (och 

därigenom leder till att befintliga bostäder och lokalers planlösning 

förändras). Ronneby kommun anser inte att det i nu nämnda fall ägt rum 

någon reell förnyelse av den befintliga byggnaden. Bedömningen blir förstås 

annorlunda om tillbyggnaden ger upphov till att mer omfattande åtgärder 

behöver vidtas i den befintliga byggnaden till följd av tillbyggnaden. En 

åtgärd som innebär att tillbyggnadsdelen göras tillgänglig genom tämligen 

begränsade åtgärder, exempelvis genom att en vägg öppnas upp, bör dock 

inte ge upphov till en påtaglig förnyelse av den befintliga byggnaden. En 

sådan åtgärd torde i dess helhet vara att betrakta som en tillbyggnad eller i 

vart fall som en tillbyggnad jämte en mindre ändring av den befintliga 

byggnaden. Att planlösningen ändrats genom att tillbyggnadsdelen gjorts 

tillgänglig torde inte i detta fall innebära en påtaglig förnyelse och torde inte 

heller innebära att man därigenom sänkt nivån för vilka övriga åtgärder som 

kan resultera i att byggnaden kan anses ha genomgått en påtaglig förnyelse.  

 

En tillbyggnad som inte påverkar befintlig planlösning, exempelvis genom 

att ytterligare våningsplan påförs en byggnad, bör inte bedömas annorlunda 

än exempelvis en tillbyggnad av första våningsplanet på en byggnad, 

innebärande att bostäder eller lokaler därigenom får en förändrad 

planlösning. I bäggedera fallen bör bedömningen utgå från om och i vilken 

omfattning den befintliga byggnaden genomgår någon reell förnyelse. 

Ronneby kommun anser att det saknas sakliga skäl att härvidlag särskilt 

beakta om befintliga lokaler eller bostäders planlösningar förändras genom 

tillbyggnaden. Men som redan påtalats anser Ronneby kommun att frågan 

om vilka omfattande åtgärder som medför en påtaglig förnyelse bör 

behandlas på lagstiftningsnivå. Vad som utgör gällande rätt och vilka 

eventuella ändringar som bör företas kan då grundligt utredas.  
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Enligt definitionerna i 1 kap. 4 § PBL innefattas i begreppet ändring av en 

byggnad åtgärder som enligt samma bestämmelse definieras som 

tillbyggnad. Enligt ordalydelsen i den föreslagna definitionen avseende 

påtaglig förnyelse bör därför även ändringar som utgör tillbyggnader 

omfattas av begreppet påtaglig förnyelse. Enligt gällande rätt torde dock 

begreppet ombyggnad endast avse påtagliga förnyelser i den befintliga 

byggnaden. Nuvarande definition av ombyggnad utpekar i och för sig inte 

heller uttryckligen att det den påtagliga förnyelsen rör ändringar i den 

befintliga byggnaden. Även med anledning av de till synes utbredda 

missuppfattningarna kring begreppet ombyggnad borde det kanske 

övervägas om det i definitionen uttryckligen anges att det är den befintliga 

byggnaden som avses vid bedömningen av om så omfattande åtgärder vidtas 

att byggnaden genomgår en påtaglig förnyelse. Som påtalats ovan framstår 

det även som något oklart om och i så fall under vilka förutsättningar en 

tillbyggnad kan anses innebär en påtaglig förnyelse i situationer där det inte 

skett någon reell förnyelse i den befintliga byggnaden (se ovan angående 

förändrad planlösning till följd av tillbyggnad). 

 

Enligt Ronneby kommun bör det övervägas om inte även begreppet följdkrav 

bör definieras i PBL varvid det klart framgår att följdkrav avser krav som 

uppställas utöver de krav som gäller för ändrad del med anledning av 

påtaglig förnyelse. Samtliga bestämmelser i PBL som reglerar följdkrav kan 

då ges underrubriken ”Följdkrav” i lagtexten. Införandet och användandet av 

begreppet torde underlätta förståelsen och överblickbarheten av regelverket 

även om det i juridisk-teknisk mening kan framstå som överflödigt. 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avge 

remissyttrande över Boverkets rapport Översyn av ombyggnad i PBL, 

Förslag till en förtydligad reglering (2021:19) enligt ovan. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen avger remissyttrande över Boverkets rapport Översyn av 

ombyggnad i PBL, Förslag till en förtydligad reglering (2021:19) enligt 

ovan. 

________________ 

Exp: 
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Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 241 Dnr 2022-000339 630 

Äskande av centrala medel till förskola Kallinge 

 

Sammanfattning  

I budget 2022 finns centrala medel på 3 424 tkr reserverade för ökade 

kostnader på grund av den nya privata förskolan i Kallinge. Finansieringen 

av den verksamheten bygger på antalet inskrivna barn och bekostas av 

utbildningsnämnden. Då förskolan startade upp 2021 har det varit svårt att 

prognosticera hur många barn som skulle skrivas in i förskolan och medel 

har därmed reserverats centralt för att om så behövs kunna tas i anspråk av 

utbildningsnämnden.      

Bedömning 

För närvarande finns totalt 45 barn inskrivna på den privata förskolan. Det 

innebär att antalet inskrivna barn har ökat med 29 barn sedan december 

2021. Man tar endast in ”småbarn” på förskolan, det vill säga, inga barn 

lämnar för förskoleklass i dagsläget. Utifrån prognos, där vi erhållit underlag 

från berörd förskola, kan vi räkna med att antalet barn ökar ytterligare under 

hösten då inga lämnar. Prognosen ligger på att antalet barn till hösten blir ca 

55 för att i januari 2023 öka till ca 65. Ett ökat antal barn innebär att 

utbildningsförvaltningen måste betala ut bidrag i samma takt. För att kunna 

arbeta mot en budget i balans ser utbildningsnämnden det som nödvändigt 

att få ta del av de medel som reserverats centralt för att möta de ökade 

kostnader som den nya förskolan medför. Önskvärt är också att medel som 

finns avsatta i plan redan nu beslutas att ingå i utbildningsförvaltningens ram 

från och med 2023 för att finansiera utbetalningarna.      

Förslag till beslut 

Att föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att för 2022 föra 

över 3 424 tkr som reserverats för ökade kostnader för den nya förskolan till 

utbildningsnämnden. 

 

Att föreslå utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta att de medel 

på 3 424 tkr som finns avsatta i plan förs över till utbildningsnämndens 

rambudget för 2023 och framåt.      
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Utbildningsnämndens beslut 2022-06-16 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande beslutsförslag och 

föreslår kommunstyrelsen; 

Att för 2022 föra över 3 424 tkr som reserverats för ökade kostnader för den 

nya förskolan till utbildningsnämnden, samt 

 

Att föreslå kommunstyrelsen besluta att de medel på 3 424 tkr som finns 

avsatta i plan förs över till utbildningsnämndens rambudget för 2023 och 

framåt. 

      

Ordföranden finner att utbildningsnämnden bifallit föreliggande 

beslutsförslag. 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att 

- för 2022 föra över 3 424 tkr som reserverats för ökade kostnader för 

den nya förskolan till utbildningsnämnden 

- de medel på 3 424 tkr som finns avsatta i plan förs över till 

utbildningsnämndens rambudget för 2023 och framåt. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

- för 2022 föra över 3 424 tkr som reserverats för ökade kostnader för 

den nya förskolan till utbildningsnämnden 

- de medel på 3 424 tkr som finns avsatta i plan förs över till 

utbildningsnämndens rambudget för 2023 och framåt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 242 Dnr 2022-000280 179 

Indexuppräkning av sotningstaxa 2022-2023 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 298: 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har 2022-04-20 beslutat 

om uppräkning av sotningstaxan för Ronneby respektive Karlskrona 

sotningsdistrikt enligt index från Sveriges kommuner och regioner (SKR).  

Beslut tas enligt delegation från medlemskommunerna och direktionen 

beslutar utöver uppräkningen att anmäla ärendet till respektive 

medlemskommun.     

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

föreslå kommunfullmäktige att notera beslutet om den uppräknande 

sotningstaxan till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera beslutet om den 

uppräknande sotningstaxan till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 243 Dnr 2022-000299 023 

Entledigande från uppdraget som ledamot i 
Näringslivsrådet samt fyllnadval efter Charlotte 
Karlberg (S) 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 299: 

Charlotte Karlberg (S) har anhållit om entledigande från sina politiska 

uppdrag inom Ronneby kommun, AB Ronnebyhus samt AB Ronneby 

industrifastigheter pga flytt från kommunen. 

Uppdraget inom Ronneby kommun är ledamot i näringslivsrådet som utses 

av kommunstyrelsen.        

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att entlediga 

Charlotte Karlberg (S) från sitt uppdrag som ledamot i näringslivsrådet. 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar att Charlotte Karlberg (S) entledigas samt att 

till ny ledamot i näringslivsrådet väljs Mikael Mårtensson      

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- entlediga Charlotte Karlberg (S) från uppdraget som ledamot i 

näringslivsrådet samt 

- utse Mikael Mårtensson (S) som ny ledamot i näringslivsrådet. 

________________ 

Exp: 

Charlotte Karlberg 

Mikael Mårtensson 

Eva Hansson, kanslienheten 
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§ 244 Dnr 2022-000290 023 

Anhållan om entledigande från uppdrag samt 
fyllnadsval efter Magnus Pettersson (S) 

 

Sammanfattning  

Magnus Pettersson (S) har begärt entledigande från samtliga sina politiska 

uppdrag. Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-25 att entlediga honom 

från uppdragen som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i 

valberedningen och ledamot i kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsen har att entlediga samt göra fyllnadsval enligt följande: 

Ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 

Ledamot näringslivsrådet 

Ersättare Visit Blekinge 

Ersättande ombud Sydostleader 

 

Kvarstår gör därefter för kommunfullmäktige att utse ny ledamot och 2:e 

vice ordförande i krisledningsnämnden samt ledamot i AB Ronneby 

Helsobrunn.  

 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen entledigar Magnus 

Pettersson (S) från samtliga uppdrag samt väljer Ola Robertsson (S) till 

följande poster: 

- Ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott 

- Ledamot och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsens personalutskott 

- Ledamot näringslivsrådet  

- Ersättande ombud Sydostleader 

 

Till ersättare i Visit Blekinge föreslås Tommy Persson (S). 
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Kommunfullmäktige föreslås besluta att entlediga Magnus Pettersson (S) 

från uppdragen som ledamot och 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden 

samt ledamot och 2:e vice ordförande AB Ronneby Helsobrunn och därefter 

välja Ola Robertsson (S) till dessa poster. 

      

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

- entlediga Magnus Pettersson (S) från samtliga uppdrag givna av 

kommunstyrelsen 

- utse Ola Robertsson (S) till ledamot och 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsens arbetsutskott, ledamot och 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsens personalutskott, ledamot näringslivsrådet samt 

ersättande ombud Sydostleader 

- utse Tommy Persson (S) till ersättare i Visit Blekinge 

- föreslå kommunfullmäktige att entlediga Magnus Pettersson (S) från 

uppdragen som ledamot och 2:e vice ordförande i 

krisledningsnämnden samt ledamot och 2:e vice ordförande i AB 

Ronneby Helsobrunn och därefter välja Ola Robertsson (S) till dessa 

poster 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Magnus Pettersson 

Ola Robertsson 

Tommy Persson 

Eva Hansson, kanslienheten 
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§ 245 Dnr 2022-000308 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 2022 

 

Sammanfattning  

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård-och 

omsorgsboende. Antal som väntar på verkställighet av placeringsbeslut 

2022-05-12 är 16 personer.  

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.      

Bedömning 

Föreligger månadsrapport avseende placerings system för vård- och 

omsorgsboende. Rapporten avser redovisade antal 2022-05-12:  

 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till protokollet.  

Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen 

samt 16 kap 6f§  

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.  
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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 2022 är:  

1–31 januari 2022 (gäller för okt-dec 2021)  

1–30 april 2022  

1 juli–31 augusti 2022  

1–31 oktober 2022  

1-31 januari 2023  

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

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

Förslag till beslut 

1. Vård- och omsorgsnämnden föreslås notera informationen till nämnden.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att noter återrapporteringen av ej verkställda beslut.        

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-05-25 

1. Vård- och omsorgsnämnden noterar informationen avseende 

månadsrapport- placeringssystem till vård- och omsorgsboende.  

2. Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att noter återrapporteringen av ej verkställda beslut. 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 246 Dnr 2022-000361 055 

Upphandling av socialt företag för försköningsuppdrag  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 301: 

Med anledning av de positiva erfarenheter som finns från att kombinera 

restaurering och underhållstödet inom försköningspengarna med 

arbetsmarknadsinsatser, föreslås att detta stöd för 2023 upphandlas med 

inriktning på socialt företagande.       

Bedömning 

Försköningspengarna är ett sätt för Ronneby kommun att varje år satsa 

medel för investeringar och på landsbygden. Sedan början av 2000-talet har 

samhällsföreningar och motsvarande kunnat söka försköningsmedel från 

Ronneby kommun.  

Genom åren har insatsens goda resultat medverkat till att intresset för 

medverkan stadigt ökat. Medel har kunnat växlas upp med ideellt arbete 

samtidigt som bygdekunskapen har kunnat tas tillvara. Många typer av 

projekt har realiserats och många föreningar har gjort verklighet av gamla 

och nya drömmar för sin hembygd. För att de investeringar och försköningar 

ska underhållas på bästa sätt har det först beslutade investeringsstödet på 

senare år kompletterats med ett restaurerings- och underhållsstöd.  

Under de senaste åren har restaurerings- och underhållstödet kunnat växlas 

upp genom samverkan med Enheten för arbetsmarknad och integration. 

Personer i behov av arbetsmarknadsinsatser har engagerats i skötselarbete på 

landsbygderna i kommunen.  

Organiseringen av denna samverkan har varierat. Under någon period har det 

genomförts i projektform med en ideell förening som huvudman och under 

andra perioder har det skett inom ramen för den kommunala verksamheten, 

genom att en arbetsledare har anställts på Teknik, fritid och 

kulturförvaltningen.  

Resultatet av samverkan har varit positiv på flera sätt. Dels har 

försköningsmedlen fått stor effekt genom den uppväxling som har skett där 

arbetsledarens lön bekostats genom försköningsmedel, men där övriga 

personer i arbetslaget har finansierats genom medel för 

arbetsmarknadsinsatser. Erfarenheterna för personerna som har engagerats i 

detta som en arbetsmarknadsinsats är också positiva. De har funnit en 
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meningsfull sysselsättning, tillgodogjort sig nya färdigheter och kommit 

närmre arbetsmarknaden.  

Med anledning av de goda erfarenheter som finns från detta upplägg, finns 

från samtliga inblandade parter ett önskemål om en fortsättning. Dock är 

bedömningen att en organisatorisk hemvist utanför för den kommunala 

organisationen vore att föredra.  

Förslaget är att för verksamhetsåret 2023 göra en upphandling av ett socialt 

företag för restaurerings- och underhållsstödet inom försköningsmedlen. 

Detta under förutsättning att restaurering- och underhållstödet finns i 

budgeten för 2023 samt att medel berättigas till subventionerade 

anställningar inom verksamheten för arbetsmarknad och integration.  

Ett socialt företag bedöms på bästa sätt kunna fokusera på 

försköningsuppdraget, men samtidigt kunna ta sig an sociala utmaningar och 

på ett bra sätt verka för att människor ska kunna närma sig arbetsmarknaden.  

Såväl Ronneby kommunbygderåd, samt Teknikenheten och Enheten för 

arbetsmarknad och integration vid Ronneby kommun ställer sig bakom 

förslaget.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att ställa sig bakom förslaget att för verksamhetsåret 2023 

göra en upphandling av ett socialt företag för restaurerings- och 

underhållsstödet inom försköningsmedlen.      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Jan-Eric Wildros (S) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar att kommundirektören får i uppdrag att ta fram 

förslag på organisationen ska vara i kommunal regi. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget och avslag på Jan-Eric 

Wildros (S) yrkande. 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar att tjänsteförslaget kompletteras med text 

från tjänsteskrivelsen enligt följande ”under förutsättning att restaurering- 

och underhållstödet finns i budgeten för 2023 samt att medel berättigas till 
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subventionerade anställningar inom verksamheten för arbetsmarknad och 

integration.”     

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framförda yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifallit hans eget 

yrkande.       

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget att för verksamhetsåret 2023 

göra en upphandling av ett socialt företag för restaurerings- och 

underhållsstödet inom försköningsmedlen under förutsättning att 

restaurering- och underhållstödet finns i budgeten för 2023 samt att medel 

berättigas till subventionerade anställningar inom verksamheten för 

arbetsmarknad och integration. 

________________ 

Exp: 

Daniel Granello 

Enheten för arbetsmarknad och integration, socialförvaltningen 
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§ 247 Dnr 2022-000359 814 

Framtagande av kommunal friluftsplan  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 302: 

Naturvårdsverket har utlyst extra medel inom ramen för LONA, lokala 

naturvårdssatsningar, med sista ansökningsdatum 2 september 2022. 

Friluftsfrågorna har ökat i betydelse under de senaste åren och behovet av en 

kommunal friluftsplan för att tydliggöra strategiska prioriteringar och 

ansvarsfördelning har blivit större.  

Ronneby kommun ämnar ansöka om medel för att ta fram en kommunal 

ansökan enlig bifogad projektansökan. Ansökan har tagits fram gemensamt 

av Kommunledningsförvaltningen och Teknik, fritid och 

kulturförvaltningen.  

Arbetet med att ta fram en kommunal friluftsplan kommer att sträcka sig 

över tre år, med start 2022 och kommer att fokusera på att ta fram en digital 

friluftsplan i ArcGIS, där även roller, ansvar och strategiska prioriteringar 

för friluftslivet tydliggörs.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att ställa sig bakom ansökan om medel inom ramen för 

lokala naturvårdsatsningar (LONA) för att ta fram en kommunal friluftsplan 

för Ronneby kommun.       

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om medel inom ramen för 

lokala naturvårdsatsningar (LONA) för att ta fram en kommunal friluftsplan 

för Ronneby kommun.  
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________________ 

Exp: 

Daniel Granello 
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§ 248 Dnr 2022-000360 001 

Ansökan om att bli årets kommun hos Hela Sverige ska 
leva 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2022-08-15 § 303: 

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva arbetar för ett land i balans, där 

landsbygd och stad får förutsättningar att utvecklas.  

För att lyfta fram det viktiga arbete som utförs på lokal och kommunal nivå 

delar organisationen ut utmärkelser till lokala utvecklingsgrupper och 

kommuner som får sina bygder att blomstra. Den kommun som bäst 

uppfyller kraven, premieras med utmärkelsen Årets kommun. Det är 

kommuner som arbetar på ett medvetet och systematiskt sätt för att hela 

kommunen ska utvecklas och inte bara centralorten. Nomineringen till Årets 

kommun görs här senast 1 oktober.  

I samband med budget lades ett uppdrag om att Ronneby kommun ska 

ansöka om att bli utsedd till årets kommun av organisationen Hela Sverige 

ska leva. Landsbygdsutvecklaren har i samverkan med kommunbygderådet i 

Ronneby tagit fram ett förslag till ansökan enligt bifogat underlag.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att ställa sig bakom ansökan om att bli utsedd till Årets 

kommun av riksorganisationen Hela Sverige ska leva.      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom ansökan om att bli utsedd till Årets kommun av riksorganisationen 

Hela Sverige ska leva. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.        
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Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom ansökan om att bli utsedd till Årets 

kommun av riksorganisationen Hela Sverige ska leva. 

________________ 

Exp: 

Daniel Granello 
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§ 249 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Ordförandebeslut 2022-05-25 enligt 1.1 delegationsordningen: 

Flyktingmottagning under sommaren 

- Ordförandebeslut 2022-06-27 enligt 1.1 delegationsordningen: 

Samråd av avfallsplanen under perioden 2022-07-01 till 2022-10-31 

- Delegationsbeslut avseende upphandling enligt 4.2 till 4.6 

delegationsordningen 

- Ordförandebeslut 2022-07-12 enligt 1.8 delegationsordningen: 

Avstår från yttrande över remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län  

Föreskrifter om statsbidrag till kommuner för att främja romsk 

inkludering.      

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 
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§ 250 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

Angelika, Gratis kollektivtrafik för seniorer 

Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Lurpiv AB har satts i konkurs 

Bräkneåns vattenråd, Medlemsinformation och protokoll 

Fremia, IOP – en god modell för samverkan med civilsamhället och idéburen 

sektor i mottagandet av flyktingar från Ukraina 

Jonny Ulvtorp och Ingvar Nilsson, VA-avgifter  - gemensam 

anslutningspunkt 

Ingvar Nilsson, Svar: Ang. brukningsavgifter Ronneby Stenaby 1:6 

Kickan Öhrström, Musselodling i Ronnebyfjäreden 

Kommunassurans Syd Försäkringar AB, Information om förslag till 

Egenandelsprogram 

Länsstyrelsen i Blekinge län, Förordnande som vigselförrättare 

Migrationsverket, Information om framtagande av fördelningstal och 

anvisning av skyddsbehövande till kommunerna 

Polisen, Lokala trygghetsmätningar 

SKR, Sammanträdesplan 2023, Val 2022 kontakt med polismyndigheten, 

Förlängd rekommendation kunskapsstyrning socialtjänst 2024, 

Förbundsavgift år 2023 SKR 

Sydarkivera, Verksamhetsberättelse 2021, ekonomisk redovisning och 

revisionsberättelse 

Protokoll 

1. Länsstyrelsen i Skåne län, Protokoll över inspektionen av 

kommunens överfömyndamyndighet 

2. Cura Individutveckling 2022-06-30 

Protokollsutdrag 

1. Miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-18 §§ 110, 113 
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2. Miljö- och byggnadsnämnden 2022-06-15 §§ 134, 136 

3. Utbildningsnämnden 2022-05-19 § 90 

Arbetsutskottets beslut 2022-08-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) konstaterar att det 

föreligger ett förslag till beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer 

proposition på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

 


