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§ 53 Dnr 2022-000001 101 

Val av justerare och dag för justering 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen utser Tommy Andersson (S) att jämte ordförande justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-03-08. 

________________ 
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§ 54 Dnr 2022-000013 101 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 55 Dnr 2022-000005 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om: 

 Redovisning av reviderade näringslivsplaner samt uppföljning 

görs på nästa sammanträde med kommunstyrelsen 

 Genomfört service- och bemötandeutbildningar för personalen. 

Stort intresse varför det kommer att bli fler tillfällen 

 Flyglinjen till Frankfurt – målbilden är återstart från Ronneby i 

början av hösten. 

 Swedavia har bildat ett flygråd där Torbjörn deltar. 

 Landshövding Ulrika Messing har bjudit in till ett näringslivsmöte 

där bl.a. länets näringslivschefer deltar. 

 Biltemas etablering 

 Invigningar under våren – Coop Forum, Stadium outlet och Rusta 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Tommy Andersson (S) och ersättare Lena 

Karstensson (M). 

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.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 56 Dnr 2022-000075 009 

Skatepark Knut Hahn 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-01-25 § 16 

Sammanfattning  

Ronneby skateboardförening har genom åren och via flera medborgarförslag 

lyft frågan om en skateboardpark. Från 2017 och framåt har flera möten ägt 

rum mellan föreningen, Ronneby kommun, Svenska skateboardförbundet 

samt RF-SISU Blekinge. Under 2021 har dessa möten fortsatt och antagit en 

karaktär av ett mer skarpt läge. Föreningen har en pågående diskussion med 

Svenska skateboardförbundet, RF-SISU Blekinge och Allmänna arvsfonden 

om hur en finansiering skulle kunna hanteras. För att kunna söka medel från 

allmänna arvsfonden så är en given förutsättning att Ronneby kommun är 

delfinansiär och att föreningen har ett minst 10-årigt markavtal (arrende) på 

den mark som tas i anspråk. Föreningen har haft ett samarbete och erhållit 

stöttning i tänkbara platser för skateboardparken av Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. Den aktuella utpekade platsen är parkeringsytan vid 

Knut Hahn skolan. Föreningen har sökt- och beviljats bygglov och ansvarar 

för att ett framtida markavtal initieras och kan upprättas. Vid ett anläggande 

så är föreningen fullt ut ansvarig för framtida drift och skötsel av 

anläggningen.     

Bedömning 

Föreningen har under de senaste åren växt i antal medlemmar, framförallt 

barn och unga. Föreningen förfogar för tillfället endast över en inomhushall 

belägen i Sockerbruket, en lokal som inte motsvarar behovet från antalet 

medlemmar och hindrar således föreningens utveckling på många plan. 

Bedömningen är att en skateboardpark skulle attrahera många barn och 

ungdomar samt skapa ett mervärde i form av en mötesplats utomhus som är 

mer av en kravlös karaktär. Ronneby kommuns idrottsföreningar har under 

de senaste åren tappat medlemmar i de traditionella idrotterna, en 

skateboardpark skulle kunna vara en del av att uppfylla Ronneby kommuns 

mål med ett rikt fritidsutbud för kommunens invånare. Den utpekade 

platsens närhet till bostadsområden och skolor innebär att föreningen kan 

jobba brett med rekrytering av den grupp av barn och ungdomar som 

generellt sett inte deltar i föreningsverksamhet samt vara en plats där vuxna 

kontinuerligt är representerade.  

Ronneby kommun behöver bidra ekonomisk med 1 miljon kronor, detta för 

att möjliggöra medfinansiering från allmänna arvsfonden och övriga externa 

aktörer. Denna miljon växlas sedan upp med hjälp av nämnda aktörer till en 
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summa av närmare 6 miljoner kronor. Ronneby kommuns medel kan inte 

utgöras av investeringsmedel och bör utbetalas i form av ersättning för drift. 

Om kommunen skulle bli medinvesterare till anläggandet av skateparken 

innebär det att föreningen inte kan ansöka om medel från Allmänna 

arvsfonden. För kommunen skulle ett delägarskap även innebära ett icke 

önskvärt underhåll-, drift- och ägandeansvar. Kravet för att Ronneby 

kommun ska bidra ekonomiskt med 1 miljon kronor i driftsmedel är att 

samtliga, i texten beskrivna, externa finansiärer stöttar anläggandet med 

utlovade medel. Dessutom krävs att Ronneby kommun ställer sig positiv till 

att teckna ett 10-årigt arrendeavtal på den aktuella marken.  

Ekonomisk kalkyl:  

 Markarbete, betonggjutning och ritningar 5 750 000 kronor.  

 Årlig impregnering, material och reparationer ca 55 000 kronor.  

 

Finansiering:  

 Allmänna arvsfonden 4 025 000 kronor.  

 Anläggningsbidrag från Svenska skateboardförbundet 400 000 kronor.  

 Sparbanksstiftelsen 325 000 kronor.  

 Ronneby kommun 1 000 000 kronor i form av driftsmedel.  

Totalt 5 750 000 kronor  

 

Föreningens möjlighet att finansiera framtida drift/underhåll:  

 Anläggningsbidrag – med nuvarande bidragsregler/budget uppskattas det 

bidraget till 55 000 – 60 000 kronor per år.  

 

Övriga bidrag som föreningen har möjlighet att söka med koppling till 

drift/underhåll:  

 Investeringsbidrag A och B.  

        

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår, förutsatt att externa 

finansiärer stöttar anläggandet med utlovade medel samt att Ronneby 

kommun ställer sig positiv till att teckna ett 10-årigt arrendeavtal på den 

aktuella marken, Teknik-, fritid och-kulturnämnden att föreslå besluta att 
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KSAU föreslår KS att föreslå KF att utbetala 1 miljon kr i investeringsmedel 

för skateparken till KFUM Ronneby.  

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-01-25 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att utbetala 1 miljon kr i investeringsmedel för 

skateparken till KFUM Ronneby.    

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att  

 medfinansiera skateparken med 1 miljon kronor under förutsättning 

att externa finansiärer stöttar anläggandet med utlovade medel samt 

att arrendet godkänns av kommunfullmäktige 

 finansiering sker genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader. 

      

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 medfinansiera skateparken med 1 miljon kronor under förutsättning 

att externa finansiärer stöttar anläggandet med utlovade medel samt 

att arrendet godkänns av kommunfullmäktige 

 finansiering sker genom kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 57 Dnr 2021-000579 261 

Arrendeavtal gällande skatepark på Ronneby 16:156 

Exploateringsingenjör Sara Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening vill utveckla sin verksamhet 

genom att anlägga en utomhusskatepark. Platsen som är aktuell är 

parkeringen mellan Knut Hahnskolan och Persborgsvägen. Föreningen står 

för allt anläggande, drift och skötsel av anläggningen. Arrendeavtalet 

reglerar detta. Upplåtelsetiden uppgår till 10 år eftersom föreningen söker 

medel från Allmänna arvsfonden.  

Bedömning 

KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening vill utveckla sin verksamhet 

genom att anlägga en utomhusskatepark. Föreningen bedriver idag sin 

verksamhet bland annat i lokaler på Bruket. Med bakgrund av det ökade 

intresset hos barn och ungdomar för både skateboard och kickbike vill 

föreningen satsa och anlägga en skatepark i betong med uppbyggda 

nivåskillnader mm. 

Platsen som föreslås är i den södra delen av parkeringen mellan Knut 

Hahnsskolan och Persborgsvägen. Anläggningen är tänkt att placeras i 

slänten mellan parkeringen och vägen. Ytan som kommer att nyttjas uppgår 

till ca 900 kvm fördelade på 200 kvm föreningsyta och 700 kvm skatepark. 

Föreningen står för alla kostnader som skateboardparken innebär och måste 

ta särskild hänsyn till bland annat Miljötekniks ledningar på platsen.  
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Runtkörning för fordon på parkeringen hindras ej. Antal parkeringsplatser 

blir oförändrat. Föreningen ska söka bidrag för anläggandet. Ärende om 

bidrag från kommunen tas upp för beslut i Teknik, - fritid- och 

kulturnämnden i januari 2022. På grund av att föreningen även söker bidrag 

från Allmänna arvsfonden är upplåtelsetiden i arrendeavtalet satt till 10 år. 

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna arrendeavtal mellan 

kommunen och KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår, med ovanstående ändring (pkt 1 i 

avtalet ändras till ca 900 kvm), att kommunstyrelsen beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna arrendeavtal mellan kommunen 

och KFUM Ronneby/Kallinge Skateboardförening. 
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Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

arrendeavtal mellan kommunen och KFUM Ronneby/Kallinge 

Skateboardförening. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 58 Dnr 2022-000044 253 

Försäljning av tomter på Rättarevägen, Johannishus 

Exploateringsingenjör Sara Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Med anledning av ett stort intresse för mark för bostäder i Johannishus tog 

kommunen under 2019/2020 fram åtta nya tomter inom befintlig detaljplan. 

Under 2021 såldes fyra av tomterna till en exploatör för byggande av 12 

marklägenheter. Då intresset för denna typ av bostäder är stort vill 

exploatören nu köpa resterande fyra tomter för att uppföra fler 

marklägenheter. Markpriset följer antagna riktlinjer. Kommunen har rätt till 

återköp om planerad byggnation inte blir av.  

Bedömning 

Under 2021 såldes fyra av tomterna på Rättarevägen till en exploatör för 

byggande av 12 marklägenheter. Byggnation av bostäderna pågår just nu och 

färdigställande och inflyttning är planerat etappvis från 1/7 2022- 1/12 2022. 

Eftersom intresset för denna typ av bostäder är stort vill exploatören köpa 

resterande fyra tomter för att uppföra fler marklägenheter enligt samma 

koncept.  

Tomternas prissättning följer de antagna riktlinjerna för försäljning av 

kommunal mark. Kommunen har rätt att återköpa de fyra tomterna om 

planerad byggnation inte blir av.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna köpeavtal för Hjortsberga 4:194, 4:195, 4:196 och 4:197.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

köpeavtal för Hjortsberga 4:194, 4:195, 4:196 och 4:197. 

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner köpeavtal för Hjortsberga 4:194, 4:195, 4:196 

och 4:197. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten 
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§ 59 Dnr 2022-000057 253 

Försäljning av mark för verksamhetsändamål i 
Viggenområdet, del av Ronneby 22:1  

Exploateringsingenjör Sara Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Biltema äger Vallen 5 och 6 i Viggenområdet. Fastighetsreglering av ca 

1050 kvm från kommunägda Ronneby 22:1 sker i syfte att skapa fastigheter 

som stämmer överens med gällande detaljplan för Viggenområdet. 

Markpriset följer taxa. Förrättningskostnaden betalas av köparen.  

Bedömning 

Biltema äger Vallen 5 och 6 i Viggenområdet. Enligt den förra gällande 

detaljplanen skulle en lokalgata ligga inom Vallen 6 och ett område om ca 

1050 kvm låg därför som allmän plats gata och var tänkt osm en förlängning 

av Omloppsvägen. Detaljplanen har under 2020 och 2021 ändrats, bland 

annat för att bättra möte marknadens efterfrågan på byggrätter mm. I den nya 

detaljplanen har ytan för lokalgata som låg inom Vallen 6 tagits bort och 

ersatts med kvartersmark för detaljhandel och verksamheter. 

Fastighetsregleringen görs i syfte att genomföra detaljplanen vad gäller 

indelning av fastigheter. Markpriset följer det sedan tidigare beslutade för 

Viggenområdet, 80 kr/kvm. Köparen står för förrättningskostnaden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna överenskommelse om fastighetsreglering mellan Ronneby 22:1 

och Vallen 5.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse om fastighetsreglering mellan Ronneby 22:1 och Vallen 5. 

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelse om fastighetsreglering 

mellan Ronneby 22:1 och Vallen 5. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten 
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§ 60 Dnr 2022-000058 259 

Överenskommelse om återgång av Hoivatilats köp av 
Kalleberga 6:268, Slättagårdsvägen  

Exploateringsingenjör Sara Jonasson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Hoivatilat fick markanvisningsavtal och sökte bygglov för förskola på 

Kalleberga 6:268 på Slättagårdvägen i Kallinge under 2019. Köpeavtal och 

köpebrev tecknades. Då bygglovet blev upphävt genom dom i mark- och 

miljööverdomstolen i december 2021 ska köpet av fastigheten återgå då 

exploatering inte kan ske.  

Bedömning 

Hoivatilat AB visade under 2018 intresse av att bygga en förskola i 

kommunen. En sedan tidigare detaljplanelagd tomt avsedd för allmänt 

ändamål på Slättagårdsvägen i Kallinge markanvisades till bolaget under 

2019. Bygglov söktes för en förskola med plats för upp till 120 barn. 

Bygglovet överklagades av grannar. I december 2021 meddelade Mark- och 

miljööverdomstolen sin dom i målet, att miljö- och byggnadsnämnden beslut 

om bygglov för förskola ska upphävas och ansökan om bygglov avslås.  

 

I köpeavtalet mellan kommunen och bolaget regleras den situation då 

bolaget inte kan fullfölja exploateringen av fastigheten. Köpet ska då återgå. 

Då bolaget inte sökt lagfart pga. bygglovets överklagande tecknas inget 

köpeavtal och köpebrev utan återbetalning av köpeskillingen till bolaget och 

hantering av makulering av köpeavtal och köpebrev sker enligt framtagen 

överenskommelse om återgång av Hoivatilats köp av Kalleberga 6:268. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

godkänna överenskommelsen om återgång av köp gällande fastigheten 

Kalleberga 6:268. Kostnaden för återgången av köpet ska belasta kontot för 

köp och försäljning av mark. 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

godkänna överenskommelsen om återgång av köp gällande fastigheten 
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Kalleberga 6:268. Kostnaden för återgången av köpet ska belasta kontot för 

köp och försäljning av mark. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner överenskommelsen om återgång av köp 

gällande fastigheten Kalleberga 6:268. Kostnaden för återgången av köpet 

ska belasta kontot för köp och försäljning av mark. 

________________ 

Exp: 

Sara Jonasson, mark- och exploateringsenheten 
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§ 61 Dnr 2021-000782 533 

Remiss av Trafikverkets delrapport 
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter och Trafikverkets slutrapport 
Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga 
flygtransporter (I2021/02082) 

Kris- och beredskapshandläggare Per Drysén lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Infrastrukturdepartementet har remitterat Trafikverkets delrapport om 

Beredskapsflygplatser och Trafikverkets slutrapport om 

Beredskapsflygplatser till kommunen för yttrande. 

 

Yttrandet skall vara inkommet senast 2022-03-23. 

      

Bedömning 

Ronneby flygplats ingår i de 10 flygplatser som är särskilt utsedda för 

nationellt stöd. Det gör att det finns en trygghet i närområdet att flygningar 

skall kunna ske efter behov. 

 

Den nu pågående pandemin har visat ett utökat behov av 

beredskapsflygplatser i landet och Trafikverket föreslår nu en utökning till 

totalt 22 beredskapsflygplatser och en finansiering av systemet. Detta 

tillstyrks då säkerheten för transporter av såväl materiel som personal kan 

säkerställas vid en fredstida kris. 

 

Trafikverket resonerar även kring beredskapsflygplatser för höjd beredskap. 

Det är en naturlig del av arbetet med utvecklingen att detta sker också. 

Trafikverket har i rapporten pekat på ett antal möjliga lösningar för detta 

men stannar vid att förorda fortsatt utredning då flera parametrar inte är 

tillräckligt beskrivna. Det är viktigt att denna utredning genomförs för att 

säkerställa en fortsatt god status även för höjd beredskap. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna synpunkterna enligt ovan.      
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Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att överlämna 

synpunkterna enligt ovan. 

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna synpunkterna enligt ovan. 

________________ 

Exp: 

Per Drysén 

Infrastrukturdepartementet 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(90) 
2022-03-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr 2022-000022 000 

Namnberedning 2022 

 

Sammanfattning  

I samband med ny bebyggelse på Spjälkövägen har namnberedningen fått i 

uppdrag att ta fram förslag till nytt vägnamn för en mindre väg (grusväg) 

öster om Spjälkövägen. Vägen har i dagsläget tre bebyggda fastigheter och 

två nya på gång. Adresserna till dessa fastigheter är Spjälkövägen 1, 1A och 

1B. Med fler adresser blir det rörigt och det är därför bättre med ett eget 

namn och ny numrering på den lilla vägen. 

  

Bedömning 

Området i anslutning till bebyggelsen kallas för Lotsberget och 

namnberedningen föreslår att vägen får namnet Lotsbergsstigen. Lotsvägen 

finns i Saxemara och för att inte vägnamnen ska blandas ihop föreslås att den 

lilla grusvägen i Spjälkö får heta stigen i stället för vägen.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta 

vägnamnet Lotsbergsstigen 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta 

vägnamnet Lotsbergsstigen.  

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen antar vägnamnet Lotsbergsstigen.  

________________ 

Exp: 

Karin Svensson, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 63 Dnr 2021-000455 214 

Bökevik 1:22, Flintholmen - Detaljplan för 
bostadsändamål 

Planarkitekt Peter Robertsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förslaget till ändring av den gällande byggnadsplanen för Bökevik 1:22, det 

vill säga Flintholmen föregicks av en ansökan om planbesked och 

planarbetet är ny framme vid ett antagande. Förslaget till ändring har varit 

utsänt för granskning och under yttrandetiden har Ronneby kommun inte 

mottagit några omfattande eller kritiska synpunkter. De synpunkter som 

inkommit har sammanställts i ett granskningsutlåtande varav samtliga har 

tillgodosetts. Detaljplanekartan har ritats upp i en ny programvara jämfört 

med tidigare versioner vilket kan ge ett annorlunda estetiskt intryck.  

Bedömning 

Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan (Byggnadsplan för 

fritidsområde vid Bökevik, plannummer 310, som vann laga kraft 1964-05-

04). Planområdet är i gällande detaljplan planlagt för fritidshusområde. 

Syftet med aktuellt planförslag är att möjliggöra för en utökad byggrätt inom 

fastigheten Bökevik 1:22, ön Flintholmen, för att kunna möjliggöra för ett 

ytterligare fritidshus. Fastigheten är bebyggd med ett fritidshus från början 

av 1800-talet och ett fåtal mindre komplementbyggnader (1800-tals bod, 

jordkällare och ett tidigare utedass som numera är en bod). Befintligt 

fritidshus bedöms inte ha några utpekade kulturvärden som skulle kunna 

ställa krav på bestämmelser om varsamhet eller skydd i planförslaget. 

Aktuellt planförslag bedöms vara förenligt med syftet i gällande detaljplan, 

varvid en ändring av detaljplanens byggrätt för aktuellt område bedöms 

motiverat. 

Miljö- och byggnadsnämnden fattade 2021-02-24 beslut om positivt 

planbesked för ändring av gällande detaljplan. Planarbetet har därefter 

bedrivits under Kommunstyrelsens ansvar i enlighet med beslut om flytt av 

planenheten och ansvar för detaljplanering 2021-02-02.  

Detaljplanen hanteras med standardförfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Ansökan om planbesked redovisade initialt ett behov av 200-250 

m2 byggrätt. Därefter ändrades ansökan till 175 m² vilket också är den 

version av ansökan som utgjorde underlag till beslut om planbesked. Under 

planarbetets gång bedömdes 200 m² lämpligt på platsen eftersom en byggrätt 

på 175 m2 inte hade tagit hänsyn till befintliga komplementbyggnader på ön. 
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Planförslaget har varit ute på samråd och efter samrådsskedet har sökande 

framfört önskemål om 225 m² byggnadsarea i syfte att ha extra marginal till 

tänkt bebyggelse. En justering av byggrätten från 200 m² byggnadsarea till 

225 2021-07-16 MBN 2021-000084 2(2) m² byggnadsarea bedöms 

genomförbart inför granskning. Därtill har medgiven byggnadshöjd ändrats 

till nockhöjd och en bestämmelse om fastighetsindelning har tillkommit efter 

samrådet.  

Ytterligare redaktionella ändringar har tillkommit och samtliga ändringar 

finns redovisade i samrådsredogörelsen. Inga kritiska synpunkter har 

inkommit under samrådet. Planområdet är i privat ägo, omfattar ca 1,2 ha i 

storlek och är beläget i Bökevik i Ronnebys skärgård. Planförslaget 

överensstämmer med kommunens översiktsplan 2035 (antagen av KF 2018-

06-20) och berör ingen kommunal mark eller allmän plats. Planförslaget är 

inte av kommunal betydelse eller principiell vikt. Strandskyddet är upphävt i 

gällande detaljplan. Planförslaget bedöms inte försvåra barns möjlighet att 

nyttja området.  

Området bedöms ha goda förutsättningar för ett ytterligare fritidshus. 

Fastighetsägaren har parkeringsplats och båtplats vid brygga på fastlandet. 

För att ta sig till ön nyttjas en roddbåt över en sträcka på 100 meter hav. 

Fastigheten är ansluten till kommunalt vatten och avlopp samt 

avfallshantering sommartid. För dagvattenhantering sker enskild lösning 

vilket är direktinfiltration i mark. Fastigheten är elförsörjning och 

fiberutbyggnad är planerad till hösten 2021. För värme nyttjas kakelugn och 

direktverkande el. För det nya fritidshuset planeras luftvärmepump och 

eventuellt solceller.  

Flintholmen har goda markförhållanden och någon översvämningsrisk 

bedöms inte föreligga varken från hav eller skyfall. Det finns inga 

omständigheter som talar för en betydande miljöpåverkan. Samråd med 

länsstyrelsen om undersökning om behov av strategisk miljöbedömning har 

gjorts i samband med plansamrådet. Länsstyrelsen har meddelat att de delar 

kommunens bedömning i att detaljplanen inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan. Kommunen har därefter i ett särskilt beslut daterat 

2021-11-09 fastställt att genomförandet av planförslaget inte kan antas 

medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med 

miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 11, 12§ miljöbalken behöver 

därmed inte upprättas. Beslutet är fattat genom kommunstyrelsens 

delegationsordning. 

Förslaget har låtit granskas under tiden från 2021-12-17 till och med 2022-

01-14. Under Granskningstiden har Ronneby kommun mottagit 

förhållandevis få remissvar varav endast två med synpunkter på 

planförslaget. Synpunkterna har inte varit omfattande eller direkt kritiska 

varvid samtliga synpunkter har tillmötesgåtts. Synpunkterna och kommunens 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(90) 
2022-03-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

ställningstagande redovisas i granskningsutlåtandet till planen. De ändringar 

som gjorts har uteslutande varit på plankartan och bedöms inte vara av sådan 

omfattning eller ändra planens juridiska innebörd på sådant sätt att det skulle 

hindra ett antagande av planförslaget.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslår Kommunstyrelsen att anta 

förslaget till ändring av gällande byggnadsplan för Bökevik 1:22 

Flintholmen i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Underlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-18 

Plankarta för ändring av byggnadsplan, 2022-01-18 

Planbeskrivning, 2022-01-18 

Undersökning om behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning, 2021-

06-23 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget 

till ändring av gällande byggnadsplan för Bökevik 1:22 Flintholmen i 

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

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslaget till ändring av gällande byggnadsplan för 

Bökevik 1:22 Flintholmen i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 64 Dnr 2021-000323 214 

Jordö 2:3 och 2:37 - Upphävande för del av 
byggnadsplan 

Planarkitekt Peter Robertsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Efter en ansökan om planbesked på Jordökalv beviljade Miljö- och 

byggnadsnämnden 2021-02-24 § 63 ett positivt planbesked för att upphäva 

en del av den gällande byggnadsplanen för fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 

2:37. Ansökan om planbesked avsåg möjligheten att upphäva de delar av 

byggnadsplanen som idag reglerar allmän plats för park eller plantering samt 

friluftsbad. Förslaget till upphävande för del av byggnadsplanen omfattar 

utöver dessa områden också allmän plats för öppet vattenområde enligt 

samma byggnadsplan. Förslaget till upphävande avses nu att skickas ut på 

samråd till berörda myndigheter och sakägare i enlighet med Plan- och 

bygglagen (2010:900).  

Bedömning 

Prövningen av ett upphävande för en begränsad del av den gällande 

byggnadsplanen på Jordökalv har föregåtts av ett så kallat planbesked. 

Ansökan om planbesked avsåg möjligheten att upphäva den del av gällande 

byggnadsplan inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37 vilka reglerats 

som allmän plats för park eller plantering samt friluftsbad. Planbeskedet 

beviljades av Miljö- och byggnadsnämnden 2021-02-24 § 63 och detta 

ärende är avslutat i och med att det efterföljande detaljplanearbetet startats 

upp. Det är sedan 2021-04-01 Enheten för strategisk samhällsutveckling som 

ansvarar för det praktiska arbetet med kommunens planläggning av mark och 

vatten vilket innebär att Kommunstyrelsen är beslutande instans i 

planprocessen trots att planbeskedet beviljades av Miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Den gällande byggnadsplanen för Jordökalv fick laga kraft 1962-09-25 och 

reglerar både allmänna platser och kvarter för bostadsändamål. Detta förslag 

till upphävande omfattar inte hela den gällande byggnadsplanen vilket 

betyder att delar av den gällande byggnadsplanen fortsatt kommer att även 

gälla efter att en begränsad del har upphävts. Förutom allmän plats för park 

eller plantering samt område för friluftsbad så omfattar upphävandet också 

öppna vattenytor inom fastigheterna Jordö 2:3 och Jordö 2:37. 
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Planläggningsprocessen 

Processen att upphäva en del av en gällande byggnadsplan styrs i Plan- och 

bygglagens 5:e kapitel. Med anledning av att ärendet avser ett upphävande 

för en begränsad del i en gällande byggnadsplan så tillämpas ett så kallat 

begränsat standardförfarande enligt samma lagstiftning. Detta innebär att ett 

förslag först skickas ut på samråd för att därefter sedan antas innan det kan få 

laga kraft. Kommunstyrelsen har nu att ta ställning till om förslaget ska 

skickas ut på samråd med berörda myndigheter och sakägare.  

Förslag till beslut 

Att sända ut förslaget till upphävande för del av gällande byggnadsplan för 

Jordökalv på samråd enligt ett förenklat standardförfarande i enlighet med 5 

kap. 6 § Plan- och bygglagen (2010:900).  

Underlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-01-13 

Plankarta för upphävande, 2021-11-16 

Planbeskrivning, 2021-11-16 

Undersökning om behovet av en strategisk miljöbedömning, 2021-11-10 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen beslutar 

att sända ut förslaget till upphävande för del av gällande byggnadsplan för 

Jordökalv på samråd enligt ett förenklat standardförfarande i enlighet med 5 

kap. 6 § Plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP) 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslaget till upphävande för del av 

gällande byggnadsplan för Jordökalv på samråd enligt ett förenklat 

standardförfarande i enlighet med 5 kap. 6 § Plan- och bygglagen 

(2010:900). 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(90) 
2022-03-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Jäv 

Ledamot Ola Robertsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och 

beslut i detta ärende 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 65 Dnr 2021-000333 214 

Områdesbestämmelser för Rönninge 1:21 m.fl. 
(Rönninge) 

Planarkitekt Peter Robertsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2021-01-27 § 29 att ge miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planläggning genom 

områdesbestämmelser för Ronneby brunn och Rönninge. Syftet är att i 

enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) bevara kulturhistoriskt 

värdefull bebyggelsemiljö inom och i anslutning till riksintresseområdet för 

kulturmiljövård. Framtagande av områdesbestämmelser sker genom samma 

process som en detaljplan. Aktuella områdesbestämmelser upprättas genom 

ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och 

beslut ska nu fattas om antagande av förslaget.    

 

Bedömning 

Bebyggelsen ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövård, Ronneby 

Brunn/Blekan/Karön [K16]. Med hänsyn till riksintresset får 

bebyggelsemiljön inom området inte förvanskas. Idag finns däremot varken 

områdesbestämmelser eller detaljplan som reglerar vad som är tillåtet inom 

området. Områdesbestämmelser kommer att leda till att fastighetsägare får 

information om bebyggelseområdets värden och det kommer att bli tydligare 

vilka åtgärder som kräver bygg- eller marklov.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta förslag 

till områdesbestämmelser för Rönninge 1:21 m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § 

plan- och bygglagen (2010:900).       

 

Underlag 

Tjänsteskrivelse, 2022-02-09 

Karta med områdesbestämmelser, 2022-02-10 

Beskrivning, 2022-02-10 

Granskningsutlåtande, 2022-02-10 
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Undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning,  

2021-03-09 

Byggnadsinventering inom Rönninge och Ronneby Brunnshotell, 2021-05-

10 

 

Arbetsutskottets beslut 2021-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till områdesbestämmelser för Rönninge 1:21 m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § 

plan- och bygglagen (2010:900). 

 

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar att brunnshotellet ska ligga inom gränsen för 

områdesbestämmelserna i enlighet med ursprungsförslaget. 

Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 

arbetsutskottets förslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till områdesbestämmelser för Rönninge 1:21 

m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900). 

________________ 

Exp: 

Peter Robertsson, enheten för strategisk samhällsutveckling 
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§ 66 Dnr 2020-000580 269 

Snittingefallet - temporära dammsäkerhetshöjande 
åtgärder 

Kommunjurist Julia Brorsson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen Blekinge har den 16 december 2021 skickat ett meddelande 

till kommunen ”Angående utförda dammsäkerhetsåtgärder m.m. vid 

Snittingedammen i Bräkneån”, ärendenr 535-2651-21. Kommunen fick 

möjlighet att besvara meddelandet senast den 31 januari 2022. 

Undertecknad kommunjurist har yttrat sig över meddelandet den 27 januari 

2022.  

Yttrandet har lämnats med stöd av p. 1.5 i kommunstyrelsens 

delegationsordning och kommunstyrelsen ska besluta om yttrandet ska 

vidhållas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunjuristen yttrande den 27 januari 2022 som har lämnats in till 

Länsstyrelsen Blekinge i ärendenr 535-2651-21.  

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (S)D samt kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ledamöterna Nicolas Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson © yrkar bifall 

till arbetsutskottets förslag till beslut      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen fastställer kommunjuristen yttrande den 27 januari 2022 

som har lämnats in till Länsstyrelsen Blekinge i ärendenr 535-2651-21. 
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Deltar ej i beslutet 

Ledamöterna från socialdemokraterna deltar ej i beslutet liksom Lova 

Necksten (MP). 

________________ 

Exp: 

Julia Brorsson, kanslienheten 
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§ 67 Dnr 2021-000587 011 

Platsanalys Knutpunkt Blekinge (Bredåkra 17:1 m.fl) 

Planarkitekt Hanna Faming lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Platsanalysen för Knutpunkt Blekinge består av tre olika delar: 

 Nyttor  

 Möjligheter 

 Förutsättningar 

 

I platsanalysen redovisas de nyttor som Ronneby kommun ser med 

Knutpunkt Blekinge. Vi har även bjudit in ledande aktörer i närområdet, men 

också regionala nätverk från näringslivet för att lyfta de nyttor de ser med 

Knutpunkt Blekinge.  

Platsanalysen visar hur Knutpunkt Blekinge kan komma att gestaltas i 

förhållande till framtagen vision över området och de kända förutsättningar 

som finns.  

Platsanalysen kommer finnas i två versioner. En längre version (underlag) 

samt en populärversion. 

Platsanalysen kommer ligga till grund för Ronneby kommuns svar till 

Trafikverket vid samråd om järnvägsplanen för mötesspår i Kallinge. 

Samråd med Trafikverket sker i slutet av februari-början av mars 2022.      

Bedömning 

Knutpunkt Blekinge har stor potential att utvecklas till ett nav för olika 

transportsektorer, både inom gods- och persontrafiken, vilket är unikt för Blekinge 

och sydöstra Sverige. Utifrån platsanalysen kan konstateras att det finns möjligheter 

att utveckla området. Dock finns en del intressen som behöver beaktas. Det främsta 

intresset i området innehar Försvarsmakten och de är tydliga med att 

handlingsfriheten på kort och lång sikt inte får begränsas av denna satsning.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 

Platsanalys Knutpunkt Blekinge.  
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Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 

Platsanalys Knutpunkt Blekinge.  

 

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP), Tommy Andersson (S) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag och lämnar 

röstförklaring enligt nedan. 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till 

arbetsutskottets förslag till beslut.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta Platsanalys Knutpunkt Blekinge.  

 

Röstförklaring 

Lova Necksten (MP): 

I platsanalysen föreslås mötesspåret förläggas på mark som innefattar både 

brukbar jordbruksmark samt delar av ett ekologiskt utpekat känsligt område.  

Det finns goda möjligheter att förlägga mötesspåret på annan plats där denna 

typ av mark inte behöver tas i anspråk, men där det ändå kan finnas 

möjlighet för ett framtida stationsläge i Kallinge. Då platsanalysen blir en del 

i underlaget som svarar till trafikverkets samråd om framtida mötesspår och 

jag ser att vi hellre bör förespråka en plats som inte tar i anspråk 

jordbruksmark eller inskränker delar av ett ekologiskt känsligt område, väljer 

Miljöpartiet att yrka avslag på platsanalysen.   
 

________________ 

Exp: 

Hanna Faming, enhetens för strategisk samhällsutveckling 
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§ 68 Dnr 2022-000069 009 

Rättsliga åtgärder, Stegeryd X 

Protokollsutdrag Miljö- och byggnadsnämnden 2022-01-26 § 23: 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-12-13 § 249 att XX inom vissa 

tidsfrister skulle vidta diverse skyddsåtgärder samt iaktta olika 

försiktighetsmått med anledning av att det på och i anslutning till hans 

fastighet i Stegeryd förvarades stora mängder avfall och material. 

Miljö- och byggnadsnämnden gjorde senare bedömningen att XX inte 

efterföljt nämndens beslut 2017-12-13 § 249 och beslutade 2019-06-18 § 

151 att hos kronofogden ansöka om verkställighet av nämndens beslut 2017-

12-13 § 249.  

Kronofogden lät inledningsvis meddela att uppdraget var för omfattande och 

komplicerat för att kunna utföras i kronofogdens regi och ville av den 

anledningen att behövliga åtgärder istället skulle utföras av miljö- och 

byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämnden ställde sig dock negativa 

till detta och meddelade kronofogden att en förutsättning för att åtgärderna 

skulle utföras i nämndens regi var att nämnden gjort en framställning om 

detta, vilket inte skett. Nämndens ställningstagande motiverades framförallt 

av att svaranden, XX, inte kunde belastas för de kostnader som skulle 

uppkomma om verkställigheten genomfördes i nämndens regi och att inget 

tydde på att svaranden saknade utmätningsbara tillgångar.  

Efter inledande dialog beslutade kronofogden att själv vidta behövliga 

åtgärder enligt 16 kap. 12 § 1 stycket utsökningsbalken. Kronofogden 

genomförde i detta syfte bl.a. ett upphandlingsförfarande utifrån 

kravspecifikation samt genomfört en visning för intresserade entreprenörer. 

En entreprenör tilldelades uppdraget och slutförde sedermera arbetet på 

fastigheten. Kronofogden har i sin tur fakturerat nämnden för nämnda 

kostnader (se underlag). Sammantaget har kronofogden fakturerar nämnden 

med ett belopp om 791 687 kr inklusive moms.  

Enligt 17 kap. 8 § utsökningsbalk (1981:774), härefter ”UB, får 

förrättningskostnader i mål om verkställighet enligt 16 kap. UB genast 

utsökas hos svaranden, om inte annat följer av exekutionstiteln (i detta fall 

nämndens beslut 2017-12-13 § 249). Enligt 17 kap. 2 § UB ansvarar 

sökanden (i detta fall nämnden) mot staten för de förrättningskostnader som 

uppkommer i ett verkställighetsmål.  
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Av kronofogdens utredningsrapport, som enligt uppgift avslutades 2021-08-

28, framgår att gäldenären saknade utmätningsbara tillgångar för täckande 

förrättningsskulden (se underlag). Av utredningsrapporten framgår också att 

det beträffande sex stycken fastigheter anges ”Tillhör ej gäldenären”. Enligt 

uppgifter från Lantmäteriet har XX genom gåva 2021-09-30 överlåtit 

fastigheterna på en privatperson. Fastigheternas taxeringsvärde överstiger 

förrättningskostnaderna.  

Vid samtal med kronofogden 2022-01-17 framkom att ärendet alltjämt inte 

är avslutat. Det kan bli aktuellt med ytterligare utmätningsförsök. 

Kronofogden kunde inte heller vid detta tillfälle uppge om fristen för 

svaranden att inkomma med synpunkter på förrättningskostnaderna löpt ut. 

För närvarande finns det med anledning av det sagda inte något fastställt 

belopp som kommunen i sin tur kan rikta mot XX.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun föreslår 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att vidta rättsliga 

åtgärder och därvid om nödvändigt ansöka om att XX, XXXXXXXX–

XXXX, försätts i konkurs samt att ge kommundirektör Carl-Martin Lanér i 

uppdrag att utse ombud med behörighet att företräda kommunen i ärendet.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2022-01-26 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun föreslår 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att vidta rättsliga 

åtgärder och därvid om nödvändigt ansöka om att XX, XXXXXXXX-

XXXX, försätts i konkurs samt att ge kommundirektör Carl-Martin Lanér i 

uppdrag att utse ombud med behörighet att företräda kommunen i ärendet. 

Miljö- och byggnadsnämnden justerar ärendet genom omedelbar justering. 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att vidta 

rättsliga åtgärder och därvid om nödvändigt ansöka om att XX, 

XXXXXXXX-XXXX, försätts i konkurs. 

 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Lova Necksten (MP), Bengt Sven Åke Johansson (SD) samt 

ersättare Willy Persson (KD). 
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Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att vidta rättsliga åtgärder och därvid om 

nödvändigt ansöka om att XX, XXXXXXXX-XXXX, försätts i konkurs. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Oskar Engdahl, miljö- och byggnadsförvaltningen 

Julia Brorsson, kanslienheten 
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§ 69 Dnr 2021-000702 119 

Förslag på punkter, s.k. ”hotspots”, där Ronneby 
kommun skulle kunna gå in med ansökan om att få 
utföra kamerabevakning 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21 att uppdra åt 

kommunledningsförvaltningen att återkomma med förslag på platser som 

skall kameraövervakas, att platserna samt kostnaderna för 

kameraövervakning på dessa presenteras inför budgetberedning. 

Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2021-11-22 beslutades 

att återremittera ärendet med uppdraget att redovisa s.k. ”hotspots” som 

underlag för ställningstagande om ansökningar om kamerabevakning. 

 

Säkerhetsskyddschef Roland Edvinsson lämnar följande tjänsteförslag: 

Samråd har skett med polismyndigheten och de har, i sin egen organisation 

via den nystartade ”Kamerasektionen”, ansökt om fyra fasta kamerapunkter i 

centrala Ronneby. Möjligheterna till bifall på ansökan anses stora och beslut 

kommer under februari. 

 

I det till tjänsteskrivelsen bifogade kartutsnittet kan man utläsa, på ett 

ungefär, var kamerorna kommer placeras. Förutom de markerade punkterna 

kommer även två kameror placeras vid järnvägsstationen. Kamerorna 

kommer ha fyra fasta linser samt en rörlig. Man kommer kunna spara 

bildmaterialet 62 dagar samt man kan liveobservera via kamerorna ifall detta 

är aktuellt. I samtal med polisen framkommer att de är, i stort nöjda, med de 

antal kameror som nu kommer upp i Ronneby under våren. 

 

Undertecknad har sedan tidigare ett uppdrag att hitta och presentera så 

kallade ”hotspots”. Detta för att vi som kommun sedan ska gå in med 

ansökan om kamerabevakning för dessa punkter. I samtal med 

kameraansvarig på polisen i Karlskrona, Göran Sidenmark, samt t.f. 

polisområdeschef, Richard Hagvärn, har undertecknad försökt hitta punkter 

som skulle kunna komplettera polisens kameror.  

 

Två punkter har preciserats, en vid Söderbro mot torget samt en vid 

”Contan” med riktning mot torget. Dessa punkter är markerade med rött på 
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kartutsnittet. Här bedömer polisen att vi kan komplettera deras kameror med 

två kommunala kameror. 

 

Undertecknad avser att gå in med en ansökan om kamerabevakning för dessa 

två punkter. 

 

Typ av kameror kommer samordnas med polisen, detta för de ska kunna ta 

del av det bildmaterial som produceras. Kostnaden för kameror samt 

installation är svår att beräkna men kamera plus installation beräknas kosta 

ca 100tkr/kamera (enligt polisens kalkyler).      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att  

Ronneby kommun går in med ansökan om kamerabevakning för de två 

punkter som finns angivna i det bifogade kartutsnittet.      

 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

Ronneby kommun går in med ansökan om kamerabevakning för två punkter 

- en vid Söderbro samt en vid ”Contan”. Punkterna är markerade med rött på 

bifogad karta. 

 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Roger Gardell Yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun går in med ansökan om 

kamerabevakning för två punkter - en vid Söderbro samt en vid ”Contan”. 

Punkterna är markerade med rött på bifogad karta. 

________________ 

Exp: 

Roland Edvinsson, säkerhetsskyddschef 
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§ 70 Dnr 2022-000093 005 

Rapportering av "Digitaliseringsmiljonen" 

 

Sammanfattning  

Digitaliseringsstrateg Emma Hessbo informerar om den s.k. 

digitaliseringsmiljonen och de ansökningar som fått stöd 2021 och 2022.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Kenneth Michaelsson (C). 

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.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 71 Dnr 2022-000098 106 

Information Biosfärområde Blekinge arkipelag 

 

Sammanfattning  

Mattias Holmquist, biosfärsamordnare Blekinge Arkipelag, informerar om 

 Biosfärområde Blekinge Arkipelag 10 år, utvärdering av åren 2011-

2021 

 Insatsområden som är grund för verksamheten: Lärande och 

engagemang för hållbar utveckling, Vatten i balans samt en levande 

kust och skärgård, Biologisk mångfald och intakta ekosystemtjänster, 

Hållbara företag och blomstrande turism, Hälsa och livskraft i 

hållbara samhällen 

 Fokusområden: Hållbar besöksnäring, Håll biosfären ren, 

Information, lärande och delaktighet, Hållbart fiske och Hållbart lant- 

och skogsbruk 

 Verksamhetsplan 2018-2021, aktiviteter/arbete som genomförts 

 Verksamhetsplan 2022-2026, kommande aktiviteter/arbete 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Roger Gardell (L). 

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.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 72 Dnr 2021-000787 041 

Kompletteringsbudget 2022 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter 

avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren.  

 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommuninterna budgetmedel. Driftanslag påverkar innevarande års resultat. 

 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning 

(tkr). 

 

 

För detaljer och motivering i övrigt, se bilagor till tjänsteskrivelsen.  

Bedömning 

När det gäller äskanden från KS/enheten för mark- och exploatering, så har 

man tydliggjort vad som är investering och exploatering, innebärande viss 

förskjutning mellan exploatering och investering för några projekt.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(90) 
2022-03-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar anslag för exploatering, totalt 

733 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

Kommunfullmäktige kompletteringsbudgeterar investeringsanslag, totalt  

135 888 tkr i enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i 

Budget 2022.  

 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

 kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 733 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

 kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 135 888 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att 

 kompletteringsbudgetera anslag för exploatering, totalt 733 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

 kompletteringsbudgetera investeringsanslag, totalt 135 888 tkr i 

enlighet med lämnade förslag. Finansieringen är hanterad i Budget 

2022. 

________________ 

Exp: kommunfullmäktige 
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§ 73 Dnr 2022-000095 041 

Äskande om tilläggsanslag 2022 - driftmedel vissa 
projekt inom MEX som inte kunnat slutföras 2021. 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enheten för mark och exploatering hade under 2021 anslag för vissa 

avgränsade driftprojekt som av olika anledningar inte kunde slutföras under 

året. Behovet av ett genomföra/slutföra projekten kvarstår, varför enheten 

äskar om tilläggsanslag för driftprojekten till 2022 års budget.  

Bedömning 

 

För ovanstående driftprojekt äskas ej förbrukade medel som tilläggsanslag 

2022, totalt 1068 tkr. För ytterligare beskrivning, se bilaga till 

tjänsteskrivelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja enheten för mark och exploatering 

tilläggsanslag till driftbudget 2022 med 1068 tkr enligt förslag. Finansiering 

sker genom kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

bevilja enheten för mark och exploatering tilläggsanslag till driftbudget 2022 

med 1068 tkr enligt förslag. Finansiering sker genom kommunstyrelsens 

medel för oförutsedda utgifter.   
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Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar enheten för mark och exploatering tilläggsanslag 

till driftbudget 2022 med 1068 tkr enligt förslag. Finansiering sker genom 

kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.   

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren, ekonomienheten 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringsenheten 
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§ 74 Dnr 2021-000791 040 

Information om kommunens krediter 2021-12-31 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

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

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2021-12-31 till 392 (258) mkr.  

Värden inom parantes avser per 2020-12-31. 91 (78) % av kommunens 

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

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

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

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar besluta att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

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

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

fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att 

välja lång räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att tills 

vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

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

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 
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räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.   

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.   

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

49(90) 
2022-03-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 75 Dnr 2021-000772 041 

Internbudget 2022- kommunledningsförvaltningen  

Ekonom Anna Lindén lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2022-01-11 beslutades 

att 

1) godkänna förslaget till internbudget 2022 för kommunstyrelsens 

verksamheter. 

2) ansvaret för balanskonto flykting ska ligga kvar under 

kommunstyrelsen och löpande beslutsattesteras av kommunens 

ekonomichef. 

3) de faktiska lönekostnaderna för två planarkitekter ska bekostas av 

balanskonto flykting under 24 månader med start sommaren 2022.  

4) förvaltningen får i uppdrag att göra de förändringar som framförts på 

mötet samt återkomma för nytt beslut samt genomgång av 

internbudgeten 

 

Punkt 4 redovisas enligt följande: 

Budgetförslaget bygger på arbete som gjorts gemensamt med ekonom och 

samtliga beslutsattestanter/chefer inom förvaltningen. Alla budgettillskott är 

inlagda på respektive ansvar och vht. Alla neddragningar enligt budget 2022, 

tidigare budgetar och 40 miljonersuppdraget är inlagda i förslaget. I 

resultaträkningen är Arbetsmarknad och integration ej med för att förenkla 

jämförandet mellan åren.  

I 40 miljonersuppdraget hade KLF en ospecificerad besparing på 1 300 tkr. I 

internbudgetförslaget är dessa hanterade enligt följande. Digitala vägskyltar 

köps in istället för att leasa. Detta innebär en besparing om drygt 400 tkr på 

driftsmedel. Kommunikationsenheten har nogsamt och aktivt gått igenom 

och sagt upp avtal och licenser. Mark och exploatering har haft en 

dubbelanställning på grund av pensionsavgång. Totalt sparas 1 300 tkr bort. 

Vht 291 Säkerhetsskydd ingår numera i vht 290 MSB Totalförsvar då de 

finansieras med samma medel.  

Inköpsenheten fick budgetanslag i budget 2021. Utöver det har medel har 

flyttats från MEX, kansli och ekonomi för de system och den personal som 

nu ligger inom inköpsenhetens ansvarsområde. 
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På strategiska enheten för samhällsutveckling har försök gjort att gå igenom 

och slå samman verksamheter. Vht 855 Internationella frågor föreslås ingå i 

vht 827 Strategisk utv. enhet.  

Inom personalenheten föreslås flera förenklingar. Vht 807 Företagshälsovård 

avser den egna personalens företagshälsovård och är flyttad till 804 

Personalenhet. Vht 806 Friskvård är för hela kommunens medarbetare och 

därför har de flyttats in i 805 Personalutveckling som avser hela kommunens 

personal. Medel för system som har finansierats av vht 805 har flyttats till 

804 eftersom det är bestående kostnader avseende system. 

 

Under Näringsliv och kommunikation har en intäkt och kostnad som ej var 

aktuella under 2021, men som felaktigt låg kvar i internbudget 2021, 

justerats på vht 230 Turism och evenemang. De tar ut varandra.  

 

Mindre justeringar har gjorts mellan verksamheter exempelvis 135 

Nämndsekretariat, 226 Konsumentrådgivning och 800 Kanslienhetens adm. 

för att kostnaderna ska bättre ska följa SCB:s indelning. 

 

Om inget annat anges är förändringarna på personalkostnaderna en 

konsekvens av lönerevision och PO-justering. 

Förändringar per ansvar 

Kso 110000 

Ingen förändring 

 

KD 111000 

Verksamhet 291 Säkerhetsskydd – övergår till verksamhet 290 MSB 

Totalförsvar, vilket är samma verksamhet som även används under ESS. Det 

är samma typ av arbete som utförs men något olika inriktning. Intäkten från 

MSB är lägre. Därför har budgeten justerats ner både på intäktssidan och 

övriga kostnader.  

Verksamhet 801 Kommundirektörens stab – har fått ett tillskott om 105 tkr 

för att täcka 1/8 av en utredare under år 2022. En utredare ska överföras från 

KLF till TFK. Denna ligger som en minuspost under denna verksamhet. 

Intäkten från AB Ronneby Helsobrunn har ökats i enlighet med BU22 för att 

täcka den ökade lönekostnaden. TIB Tjänsteman i beredskap låg under 2021 

enbart som personalkostnader. Till 2022 har en justering gjorts här till övriga 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(90) 
2022-03-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

kostnader så som Rakel radiokommunikation. Totalsumman för TIB är dock 

den samma. 

Verksamhet 814 Proj.led. Framtida skolutv. - minskas mellan 2021 och 

2022. Detta eftersom flyttmerkostnader kompenserats efter faktisk kostnad 

från centrala konton under 2021 

111020 Museiverksamhet 

Chefen var inte finansierad till 100% 2021 och tidigare. Därför har en 

överflyttning av medel gjorts från övriga kostnader till personalkostnader. 

Utökning på övriga kostnader avser BU22: Pedagogiska projekt grundskola, 

konceptuell utformning av utställning samt konceptuell utformning av 

museum och stadsrummet runt museum. 

 

111121 Kansli  

Verksamhet 101 Kommunfullmäktige – övriga kostnader minskade i enl. 

med tidigare presenterat 40 miljonersuppdrag – borttag av annonsering av 

KF. Utfallet var väldigt högt 2021 på grund av dubbla hedersuppvaktningar 

samt ökning av fysiska utskick pga. Corona. 

Verksamhet 102 110 134 853- Ingen förändring. 

Verksamhet 130 Valnämnd – Budgettillskott enl. BU20 1 993 tkr 

Mellan verksamhet 135 Nämndsekretariat, 226 Konsumentrådgivning och 

800 Kanslienhetens adm. – justering har gjorts på övriga kostnader för att 

kostnaderna ska hamna mer rätt. 

På 226 Konsumentrådgivning har intäkten för försäljning av tjänst till 

Karlskrona kommun samt ersättning från Svensk Försäkring AB räknats upp. 

Verksamhet 280 Kom.förb. räddningstjänst– Tillskott enligt Bu22. 

Verksamhet 800 Kanslienhetens adm. – intäkten minskar eftersom 

försäljning av upphandling flyttas till inköpsenheten. Personalkostnaderna är 

lägre på grund av neddragning av 1 tjänst jurist samt 0,4 tjänst registrator 

enligt 40 miljonersbesparingen. Tillskott för 1 tjänst f.d. förvaltningschef 

under 6 månader. Helårseffekt på minskning av personal som flyttats till 

Inköpsenheten. Justering av övriga kostnader mellan vht 135,226 och 800 

enligt beskrivning ovan. 

Verksamhet 857 Respool – flyttas till Inköpsenheten. 

 

111200 Enheten för strategisk samhällsutveckling 

Verksamhet 202 Planverksamhet – Intäkt och personalkostnad har justerats i 

enlighet med BU22 avseende ofinansierad personal samt förlängning av 2 
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planarkitekter 24 månader. Övriga kostnader minskas med 300 tkr för 

stadsmiljöanalys som fanns 2021. Tillskott på 500 tkr enl. BU22 för 

utredningsmedel. 105 tkr enl. BU22 för digitala hjälpmedel för 

detaljplanering. Minskning 60 tkr för Tilläggsanslag 2021 ”knutpunkt blek 

etapp 2”. 45 tkr omfördelat till vht 827 

Verksamhet 220,277 – Ingen förändring 

Verksamhet 272 Miljö och energiråd – Minskning 175 tkr enligt BU20. 

Omfördelning 15 tkr till verksamhet 276 Folkhälsoarbete för att inrymma 

Hitta ut inom ram. 

Verksamhet 276 Folkhälsoarbete – Omfördelning av personalkostnader till 

övriga kostnader för att finansiera hitta ut inom ram. 

Verksamhet 290 MSB Totalförsvar – Intäkten från MSB är lägre. Därför har 

budgeten justerats ner både på intäktssidan och övriga kostnader. 

Verksamhet 741 Buss- Bil- o Spårbunden Trafik – Ökad enligt BU22 500 tkr 

Verksamhet 813 Brå – Minskning 40 tkr medel som fanns i BU21 för 

trygghetsmätningar. Ökning 80 tkr enl. BU22 för höjning av bidrag för 

nattvandring. 

Verksamhet 816 Biosfärsområde arkipelag – Intäkt och kostnader är 

justerade med hänsyn till utökning som gjorts under 2021. 

Verksamhet 827 Strategisk utv. enhet – Minskning 2 tj. enl. 40 

miljonersuppdraget. Ökning 40 tkr från internationella frågor vht 855 

Internationella frågor som särskiljs på annan kontodel. Ökning 45 tkr från 

vht 202 Plan. Minskning 200 tkr för beslutsstödsystem enligt BU21. Ökning 

391 tkr för Stratsys enl. BU22. 

Verksamhet 853 Särskilda projekt – Ronnebyslingor avslutat enl. BU20 

minskning 600tkr. Ökning enl. BU21 Blekinge arkipelag 117 tkr. Flytt av 30 

tkr till TFK avseende Ark 56 enl. BU22. 

Verksamhet 855 Internationella frågor – Flyttas in under vht 827 men 

särskiljs med aktivitet. 

 

111300 Ekonomienhet 

Minskning består i överflyttning av övriga kostnader och intäkter till 

inköpsenheten, samt helårseffekten av att 2 tjänster flyttats till 

inköpsenheten. 

 

111400 Inköpsenheten  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

53(90) 
2022-03-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Medel flyttas från kansli, ekonomi samt MEX. Helårseffekt från 2022. 0,5 

tjänst vakanshålls under 2022 enl. 40 miljonersuppdraget. 80 tkr i tillskott 

för beredskapslagret enl. BU22. 

Verksamhet 857 Respool flyttas från kansli till inköpsenheten 

 

111200 Personalenheten 

Verksamhet 804 Personalenhet – intäkter består av försäljning av system och 

tjänst till bolag samt lönebidrag. Intäkterna är uppräknade. 

Personalkostnaderna är minskade med 15 % tjänst enl. 40 

miljonersuppdraget Övriga kostnader är ökade genom en omflyttning av 

medel från vht 807 Företagshälsovård (endast personalenhetens personal) 

och 805 Personalutveckling (för kommunen). 

 

Vht 807 företagshälsovård avser den egna personalens företagshälsovård 

därför är den flyttad till vht 804.  

Vht 806 Friskvård är för hela kommunens medarbetare och har flyttats in i 

vht 805 Personalutveckling, som också avser hela kommunen. Medel som 

har rört personalenhetens personals utveckling samt system som har belastat 

vht 805 Personalutveckling har flyttats till vht 804 Personalenhet.  

Verksamhet 810 Facklig verksamhet – ingen förändring. 

 

112200 IT-enhet 

Verksamhet 809 IT-enhet – minskning på personalkostnad med 23 tkr till 40 

miljonersuppdraget. 

Verksamhet 823 Externa projekt – Minskningen mellan åren beror på att 

digitaliseringsmiljonen fortfarande ligger kvar på centrala konton under 2022 

 

113000 Arbetsmarknadsenhet 

Överflyttad från 2022 till Socialnämnden. 

 

114000 Näringsliv och Turism 

Verksamhet 220 Näringsliv – Minskning på personal beror på nedläggning 

av RBC enl. 40 miljonersuppdraget. Övriga kostnader minskning 80 tkr för 

lokal enl. BU20 minskning 500 tkr flyghub som avsåg tilläggsanslag enbart 

under 2021. Ökning 300 tkr flyghub Bu22. Intäkten avser den period under 

2022 som RBC finns kvar. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(90) 
2022-03-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Verksamhet 230 Turism – Intäkten har justerats ned. Det låg felaktigt kvar 

en intäkt på 150 tkr i internbudgeten 2021. Motsvarande belopp har minskats 

under övriga kostnader. Minskning på lönekostnader och övriga kostnader 

består av -150 tkr turisttåg samt 74 tkr för inflyttning i stadshuset av 

turistbyrån enl. 40 miljonersuppdrag. Tillskott för Modprov 150 tkr enl. 

BU22. 

Verksamhet 743 Skärgårdstrafik – Tillskott 1 150 tkr enl. BU22. 

 

114010 Kommunikation 

Intäkter är försäljning av tjänst samt externa webben till bolag. Den är 

uppräknad. Minskning Övriga kostnader avser 412 tkr i lägre driftskostnader 

genom inköp av digitala skyltar samt 460 tkr för uppsägning av avtal. 

 

116000 MEX 

Verksamhet 205 MBK verksamhet – Ökade driftskostnader enl. BU22 GIS-

system. 

Verksamhet 215 Fysisk teknisk planering – Budget 2021 består av 

tilläggsanslag enbart för 2021. Budget 2022 består av 1000tkr i 

utredningsmedel enligt BU22. 

Verksamhet 721,722,723 och 726 är det enbart förändringar på 

kapitalkostnader. 

Verksamhet 883 Mark och exploatering – i budget 2022 ligger 5 

projektledare helår vilket medför justering på både personalkostnad och 

intäkter. Enligt 40 miljonersuppdraget har 1 tjänst dragits ned samt en 

minskning på 407 tkr har gjorts med hänsyn till dubbelbemanning av GIS-

samordnare i samband med pensionsavgång under 2022.  

Minskning på Personal och övriga kostnader för överflyttning av 0,5 tj. till 

inköpsenheten. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna det förändrade förslaget till 

internbudget 2022 för kommunstyrelsens verksamheter. 
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Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

godkänna förslaget till internbudget 2022 för kommunstyrelsens 

verksamheter. 

 

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S). 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till internbudget 2022 för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

________________ 

Exp: 

Anna Lindén, ekonomienheten 

Kommundirektör 

Enhetschefer kommunledningsförvaltningen 
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§ 76 Dnr 2022-000076 840 

Avgiftsbefrielse torghandel och uteservering 2022 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-01-25 § 26 

Sammanfattning  

I Ronneby kommun drabbas många företag av inkomstbortfall till följd av 

den fortsatta pandemin. För att stödja företag och näringslivet i Ronneby 

kommun föreslås vissa avgiftsbefrielser som kan fungera som en lättnad, 

men även ett arbete mot trängsel i byggnader och på serveringsställen 

inomhus.       

Bedömning 

Ronneby kommun tar årligen ut en servicetaxa för hantering av stolpar 

avseende uteserveringar på allmän plats. Taxan avser Teknik- fritid- och 

kulturförvaltningens kostnader för att tillhandahålla och placera ut stolpar till 

uteserveringar i kommunen. Förslaget bygger på att förvaltningen även 

under 2022 tillfälligt frångår taxan och näringsidkarna inte behöver erlägga 

denna service taxa.  

För torghandel finns även en beslutad taxa i kommunfullmäktige. För att 

uppmuntra en fortsatt handel utomhus anser Ronneby kommun att även 

torghandeln skall befrias från avgifter under perioden 1 januari - 30 juni 

2022.  

Den fortsatta handeln skall trots befrielsen av avgifter genomföras på ett 

säkert och genomtänkt sätt från verksamhetsutövarens sida. Dock ska 

torghandlare under föreslagen period erlägga eventuella avgifter för städ- 

och elkostnader.  

Ekonomisk konsekvens  

Avgifterna beräknas uppgå för servicetaxan 2022 till ca 45.000 kronor 

Avsaknad av intäkter från torghandel 1 januari – 30 juni ca 30.000 kronor      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid och 

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att:  

- Teknik- fritid- och kulturförvaltningen befriar näringsidkare från service 

taxan under 2022.  
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- Teknik- fritid och kulturförvaltningen befriar torghandlare från avgifter 

gällande torghandel under perioden 1 januari – 30 juni 2022, gäller ej 

eventuella städ- och elkostnader.  

- 75 tkr anslås från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter för att 

tillmötesgå näringsidkarna under arbetet mot pandemin.       

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att 

 befria näringsidkare från servicetaxan under 2022  

 befria torghandlare från avgifter gällande torghandel under 2022, 

gäller ej eventuella städ- och elkostnader 

 finansiering sker genom att anslå 100 tkr från kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda utgifter 

 ge teknik-, fritid- och kulturnämnden delegation på att besluta om 

förlängd säsong för uteserveringar. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

 befria näringsidkare från servicetaxan under 2022  

 befria torghandlare från avgifter gällande torghandel under 2022, 

gäller ej eventuella städ- och elkostnader 

 finansiering sker genom att anslå 100 tkr från kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda utgifter 

 ge teknik-, fritid- och kulturnämnden delegation på att besluta om 

förlängd säsong för uteserveringar. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 77 Dnr 2022-000081 047 

Stimulansmedel för teknik, kvalitet och effektivitet med 
den äldre i fokus 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-01-26 § 15 

Sammanfattning  

Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel:  Teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus, 603 644 kr.       

Bedömning 

Förvaltningen ämnar söka följande stimulansmedel:  Teknik, kvalitet och 

effektivitet med den äldre i fokus, 603 644 kr.       

Förslag till beslut 

Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta om vi kan söka dessa 

stimulansmedel.  

Vård- och omsorgsnämnden beslut 2022-01-26 

Vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna att 

vård- och omsorgsförvaltningen kan söka dessa stimulansmedel. 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna att 

vård- och omsorgsförvaltningen kan söka dessa stimulansmedel. 

      

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att vård- och omsorgsförvaltningen kan söka 

dessa stimulansmedel. 

________________ 

Exp: 

Vård- och omsorgsnämnden 

Pernilla Haraldsson, vård- och omsorgsförvaltningen 
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§ 78 Dnr 2022-000103 001 

Hyresavtal Johannishus äldreboende 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-04 att godkänna ett 

markanvisningsavtal med Conara Fastighetsutveckling avseende vård- och 

omsorgsboende och förskola i södra Johannishus (Hjortsberga 4:73). 

Under hösten 2021 och starten av 2022 har ett antal workshops genomförts 

av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby 

kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från 

utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och kultur, 

kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Som ett 

resultat av dessa workshops har nu ett hyresavtal följt av bilagor tagits fram 

för beslut.      

 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

 

Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-02-23 § 26:  

Bedömning  

Den slutliga workshopen genomfördes tisdagen den 15/2 2022. Efter denna 

meddelades att beslut i vård- och omsorgsnämnden bör ske redan den 23/2 

2022. Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2 

vilket av naturliga skäl inte medger att vi kan gå igenom samtliga handlingar 

innan utskick till nämnd. Vi ser dock att det i det föreslagna hyresavtalet är 

så kallad kallhyra, det som framförts från förvaltningen är att vi önskar 

varmhyra. Som nämnts ovan finns det inte tid för en fullständig genomgång 

av handlingarna innan nämnd. Det är önskvärt och viktigt att en sådan 

genomgång genomförs för att säkerställa att kommunen får en helhetsbild av 

de kostnader som kommer uppstå vid ett avtalstecknande. Vård- och 

omsorgsförvaltningen anser att förslaget i stort är positivt, workshopen har 

genomförts med stor möjlighet till inflytande samt stor lyhördhet hos 

anordnarna. 
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Förslag till beslut  

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslår vård- och omsorgsnämnden att 

ställa sig positiv till att ingå ett avtal med Conara Fastighetsutveckling samt 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt 

kostnaderna, genomlysts. 

 

Vård- och omsorgsnämndens beslut 2022-02-23  

Vård- och omsorgsnämnden ställer sig positiva till att ingå ett avtal med 

Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under 

förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts. 

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart 

justerad. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till 

arbetsutskottet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Maria Appelskog, vård- och omsorgsförvaltningen 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringsenheten 
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§ 79 Dnr 2022-000104 001 

Hyresavtal Johannishus förskola 

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2022-02-17 § 45 

Sammanfattning  

I oktober 2021 beslutade utbildningsnämnden föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige:  

- att ställa sig bakom MEX förslag till upprättat samarbetsavtal mellan 

Ronneby kommun och företaget Conara gällande kombinerad förskola och 

vård- och omsorgsboende i Johannishus  

- att inte ställa sig bakom förslaget till hyreskontrakt. - att ett förhyresavtal 

upprättas med företaget Conara.  

Under hösten 2021 och starten av 2022 har ett antal workshops genomförts 

av Conara Fastighetsutveckling tillsammans med företrädare från Ronneby 

kommun. Dessa företrädare har bestått av politiker och tjänstepersoner från 

utbildningsförvaltningen, teknik, fritid och kultur, 

kommunledningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen. Som ett 

resultat av dessa workshops har nu ett hyresavtal följt av bilagor tagits fram 

för beslut. 

      

Bedömning 

Den slutliga workshopen genomfördes tisdagen den 15/2 2022. Efter denna 

meddelades att beslut i utbildningsnämnden bör ske redan den 17/2 2022. 

Handlingarna har kommit utbildningsförvaltningen tillhanda den 16/2 vilket 

av naturliga skäl inte medger att vi kan gå igenom samtliga handlingar innan 

utskick till nämnd. Utbildningsförvaltningen anser att förslaget i stort är 

positivt och de genomförda workshops har genomförts med stor möjlighet 

till inflytande samt stor lyhördhet hos anordnarna. Dock kan vi se att de sista 

förslagen på ändringar, till exempel i planritningen, inte finns med i de 

handlingar som skickats ut. Vi kan också konstatera att det finns en 

osäkerhet kring den slutliga kostnaden för hyran. Vi ser att 

entreprenadkostnaden är beräknad till 21 000 kr per kvm BTA. I dagens 

prisläge riskerar kostnaderna att bli avsevärt högre. Därtill är inte samtliga 

driftskostnader inräknade då det i förslaget är så kallad kallhyra. Som nämnts 

ovan finns det inte tid för en fullständig genomgång av handlingarna innan 

utbildningsnämnden. Det är önskvärt och viktigt att en sådan genomgång 

genomförs för att säkerställa att kommunen får en helhetsbild av de 

kostnader som kommer uppstå vid ett avtalstecknande.      
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Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ingå ett avtal med 

Conara Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att besluta om att ingå ett sådant avtal under 

förutsättning att samtliga handlingar, specifikt kostnaderna, genomlysts. 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att 

teckna avtal. 

 

Utbildningsnämnden beslut 2022-02-17 

Utbildningsnämnden ställer sig positiv till att ingå ett avtal med Conara 

Fastighetsutveckling samt föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att 

ingå ett sådant avtal under förutsättning att samtliga handlingar, specifikt 

kostnaderna, genomlysts. Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att ge utbildningsförvaltningen uppdrag att teckna avtal. Ärenden är 

omedelbart justerat.      

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till 

arbetsutskottet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Tobias Ekbladh, utbildningsförvaltningen 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringsenheten 
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§ 80 Dnr 2022-000066 212 

Förslag till ny översiktsplan 2050- Karlskrona kommun 

Översiktsplanerare Maria Andersson Barrdahl lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Karlskrona kommun har tagit fram ett förslag till ny och digital översiktsplan 

som pekar ut den strategiska utvecklingen av kommunen när det gäller till 

exempel ny bebyggelse, natur, rekreation, transporter och teknisk försörjning 

på lång sikt. Ronneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig gällande 

förslag till Karlskronas översiktsplan 2050 utställningsversion. Yttrandet 

skall vara Karlskrona kommun tillhanda senast 28 mars 2022. 

 

Ronneby kommun har tidigare tagit del av Karlskrona kommuns tidigare 

förslag till översiktsplan under planprocessen och har deltagit i dialoger och 

samrådsmöte samt inkommit med samrådsyttrande under 2020. 

 

Planens huvuddrag består av indelning av kommunens vision och målbild, 

planstrategi, utvecklingsinriktning samt förslag till avsedd mark och 

vattenanvändning. Målåret för översiktsplanen är 2050. Förslaget finns att ta 

del av digitalt på https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-

trafik/stadsutveckling/strategisk-planering/oversiktsplan/      

Bedömning 

Förslag till ny översiktsplan för Karlskrona kommun ger en inledande 

beskrivning på hur kommunens översiktsplan ska formas. Översiktsplanens 

målsättning är en hållbar utveckling av hela Karlskrona kommun genom att 

möjliggöra för 500 bostäder årligen, samt skapa en god tillgång på 

verksamhetsmark. Ambitionen är att skapa förutsättningar för en 

befolkningsutveckling samtidigt som kommunen blir mer hållbar. 

Förslaget skapar förutsättningar för en stor variation i utbudet av attraktiva 

boendemiljöer och ett rikt näringsliv, samtidigt som det tar ansvar för en 

långsiktigt hållbar och robust utveckling. 

Kommunens utvecklingsstrategi visar en generell bild av den föreslagna 

utvecklingen. Strategin visar de största dragen i visionen om det framtida 

Karlskrona. En planeringsstrategi för att skapa en hållbar kommun över tid 

är att förtäta, vidareutveckla och komplettera den befintliga 

bebyggelsestrukturen i de så kallade serviceorterna. Den närmaste Ronneby 

kommun är Nättraby.  

 

https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/strategisk-planering/oversiktsplan/
https://www.karlskrona.se/samhallsplanering-och-trafik/stadsutveckling/strategisk-planering/oversiktsplan/
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Förutom nya bostadsområden pekas också markreserver ut för näringslivet 

med verksamheter, service samt andra samhällsviktiga funktioner.  

 

Ronneby kommun har studerat de intressen som gränsar till kommunen. Och 

noterar att Karlskrona kommun, sedan samrådsunderlaget presenterades, 

pekar ut ett större utvecklingsområde för ny verksamhetsmark i höjd med 

Vambåsa bergtäkt vid E22. Det utpekade nya verksamhetsområdet angränsar 

till kommungränsen. Områdets utveckling kräver samverkan mellan 

kommunerna över tid, då det finns beroenden och intressen över 

kommungränserna.  

Karlskrona kommun har haft en tidig och därefter kontinuerlig dialog med 

Ronneby kommun gällande det utpekade området. Ronneby kommun önskar 

säkerställa att utveckling av området, med tanke förutsättningar, typ av 

verksamheter och omgivningspåverkan, fortsätter ske i en kontinuerlig och 

aktiv mellankommunal samverkan och dialog. Ronneby kommun påpekar att 

det är av vikt att områdets framtida utveckling sker i förhållande till 

Ronneby kommuns strategiska planering och utveckling av kommunen över 

tid.  

 

I övrigt har Ronneby kommun inte några erinringar mot föreslaget till 

Översiktsplan 2050 för Karlskrona kommun och ser fram emot vidare 

kontinuerligt mellankommunalt samarbete och dialog i 

kommungemensamma frågor.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta att överlämna ovanstående som Ronneby kommuns yttrande till 

Karlskrona kommuns förslag till ny Översiktsplan 2050.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

överlämna ovanstående som Ronneby kommuns yttrande till Karlskrona 

kommuns förslag till ny Översiktsplan 2050. 

      

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen överlämnar ovanstående som Ronneby kommuns yttrande 

till Karlskrona kommuns förslag till ny Översiktsplan 2050. 
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________________ 

Exp: 

Maria Andersson Barrdahl 

Karlskrona kommun 
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§ 81 Dnr 2022-000070 011 

Uppdrag nya detaljplaner 

Mark-och exploateringschef Anna Hinseäng lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Det finns behov av två nya planuppdrag för Hjortsberga 4:41 respektive 

Bustorp 1:26. Uppdragen beskrivs nedan och har tagits fram i samarbete 

mellan mark- och exploateringsenheten och enheten för strategisk 

samhällsutveckling. Uppdraget kring Hjortsberga 4:41 har också stämts av 

med VD samt fastighetschef för Ronnebyhus.  

Bedömning 

Nedan beskrivs bakgrunden till de två föreslagna planuppdragen. 

Hjortsberga 4:41 (Ålycke):  

De planer som finns på ett nytt vård- och omsorgsboende kombinerat med 

förskola i södra Johannishus påverkar det befintliga boendet Ålycke och 

intilliggande förskola. Flera olika scenarion för vidare utveckling av 

fastigheten har identifierats – t.ex. att byggnaden görs om till 

trygghetsboende eller seniorboende, att delar av fastigheten säljs som 

friliggande bostäder eller att andra användningar som saknas i Johannishus 

möjliggörs. Detta skulle kunna ske i antingen privat regi eller genom att 

Ronnebyhus, som idag äger fastigheten, vidareutvecklar densamma. 

Gällande detaljplan för området anger A, Allmänt ändamål, som användning. 

Detta är en äldre bestämmelse som inte används längre och som innebär 

begränsningar i vilka användningar som är tillåtna på fastigheten. Oavsett 

scenario finns ett behov av en uppdaterad detaljplan. I samband med ett 

planarbete finns också möjlighet att undersöka hur intentionerna i 

grönstrukturplanen att synliggöra ån och ytterligare förstärka stråken i 

området kan underbyggas planmässigt. Närheten till järnvägen ur risk- och 

bullersynpunkt blir en viktig fråga att hantera i planarbetet, likaså befintlig 

bebyggelses värde. 
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Bustorp 1:26 m fl:  

Den detaljplan som kommunen arbetat fram för Bustorp 1:26 m. fl. fick inte 

prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Därmed gäller domen 

från Mark- och miljödomstolen (MMD) som upphävde detaljplanen. 

Domstolen pekar framförallt på två skäl till det – att utredningen kring 

fladdermöss i området togs fram efter antagandet av detaljplanen samt att 

utredningen saknar vissa delar i förhållande till den EU-dom som kom i mars 

2021 (C-473/19 och C-474/19). Kommunen har möjlighet att i en ny 

planprocess tillföra det som bedömts saknas i utredningen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att ta fram detaljplan 

för följande områden: 

 Hjortsberga 4:41 (Ålycke) 

 Bustorp 1:26 m fl 

 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge 

Enheten för strategisk samhällsutveckling i uppdrag att ta fram detaljplan för 

följande områden: 

 Hjortsberga 4:41 (Ålycke) 

 Bustorp 1:26 m fl 

 

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP), Roger Gardell (L) samt Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar att detaljplaneuppdraget för Bustorp ej tas med. 

Ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L) samt Nicolas Westrup 

(SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

     

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på 

detaljplaneuppdraget i Johannishus (Hjortsberga 4:41) och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Lova Neckstens 

(MP) avslagsyrkande avseende detaljplaneuppdrag Bustorp mot yrkanden 

om bifall till arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 

arbetsutskottets förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge Enheten för strategisk samhällsutveckling i 

uppdrag att ta fram detaljplan för följande områden: 

 Hjortsberga 4:41 (Ålycke) 

 Bustorp 1:26 m fl 

________________ 

Exp: 

Krister Svensson, enhetschef enheten för strategiskt samhällsutveckling 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef 
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§ 82 Dnr 2022-000046 001 

Revidering av instruktion för kommundirektör 

Kanslichef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sedan 1 januari 2018 finns lagkrav att kommunstyrelsen ska anta en 

instruktion för den ledande tjänstepersonen i kommunen – 

kommundirektören. Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 om en sådan 

instruktion. 

I november 2021 beslutade kommunstyrelsen om anställningsformerna för 

förvaltningschefer och kommundirektör. Det beslutades även att Instruktion 

för kommundirektör, p. 3.1 Kommundirektörens anställningsförhållande ska 

uppdateras. 

Nu föreligger förslag där pkt 3.1 i instruktionen är reviderad med 

utgångspunkt från kommunstyrelsens beslut 2021-11-02 § 374. 

Föreslagen ny lydelse är: 

Kommundirektören anställs på ett tidsbestämt förordnande om 4 år, utan en 

tillsvidareanställning i grunden, som kommundirektör på 

kommunledningsförvaltningen. I samband med beslut om anställning fattas 

även beslut om anställningsvillkor. Anställningen är undantagen från lag 

(1982:80) om anställningsskydd i enlighet med 1 § 2 st. 1p. samma lag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att anta reviderad instruktion för kommundirektör.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

 anta reviderad instruktion för kommundirektör  

 ge kommundirektören i uppdrag att tya fram förslag på ny instruktion 

för kommundirektören.  

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att  

 anta reviderad instruktion för kommundirektör  

 ge kommundirektören i uppdrag att tya fram förslag på ny instruktion 

för kommundirektören.  

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef 

Carl-Martin Lanér, kommundirektör 
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§ 83 Dnr 2022-000094 435 

Yttrande över förslag till restriktioner för ålfiske 

Miljöutvecklare Elise Karlsson Faudot lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun yttrar sig med anledning av Ares(2021)7633619 från EU-

kommissionen, gällande fiske av den europeiska ålen (Anguilla Anguilla). 

ICES har rekommenderat EU-kommissionen att helt upphöra med ålfisket, 

vilket skulle gälla både kommersiellt och nöjesfiske, samt inkludera fisket av 

glasål för återuppbyggnad och akvakultur. EU-kommissionen har nått ut till 

medlemsstaterna för möjlighet till yttrande, då man anser att den regionala 

kunskapen av problemet är en nödvändig åtgärd för ålbeståndets 

återhämtning. 

 

Ronneby kommun anser att det är viktigt att påskynda processen med att 

succesivt återuppbygga det europeiska ålbeståndet och få ett biologiskt och 

socioekonomiskt långsiktigt hållbart ålfiske, så att fisket efter ål kan fortleva 

och bidra till levande kust- och landsbygdssamhällen. En sådan lösning 

måste även innebära möjligheter till generationsväxling. 

 

År 2007 infördes tre sammanhängande månaders ålfiskestopp i EU där 

medlemsländerna själva fått bestämma under vilka månader stoppet ska 

gälla. Sverige har hittills lagt sitt stopp till perioden november till och med 

januari. Att i detta läge skärpa förbudet att fiska ål inför 2022/2023 genom 

att medlemsländerna ska införa förbudsperioden då vandringen av ål är som 

störst är risken stor att detta innebär slutet för ålfisket. Ronneby kommun 

anser även att ett större hot mot ålbeståndet är fisket av glasål, som 

exempelvis i Frankrike, och påverkar uppbyggandet av beståndet mycket 

mer. 

      

Bedömning 

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har rekommenderat EU-

kommissionen att helt upphöra med ålfisket av den europeiska ålen. Enligt 

ICES ska rekommendationen gälla både kommersiellt och nöjesfiske, samt 

inkludera fisket av glasål för återuppbyggnad och akvakultur. Till följd av 

denna rekommendation har EU-kommissionen nått ut till medlemsstaterna 

för möjlighet till yttrande, då man anser att den regionala kunskapen av 

problemet är en av två nödvändiga åtgärder är nyckeln till ålbeståndets 

återhämtning.  
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Det råder ingen tvekan om att beståndet av den europeiska ålen har minskat 

och att ålen är hotad. Situationen har de senaste åren förbättrats avsevärt och 

när ålfiskeförbudet infördes 2007, minskade ålfiskandet kraftigt. Förbudet 

innebär tre sammanhängande månaders ålfiskestopp i EU och 

medlemsländerna har själva fått bestämma under vilka månader stoppet ska 

gälla. Sverige har hittills lagt sitt stopp till perioden november till och med 

januari. Detta har gett resultat. 

 

Särskilt tillstånd för ålfiske lämnas av Havs- och vattenmyndigheten och är 

en förutsättning för att överhuvudtaget få fiska efter ål i havet från och med 

år 2007. I Blekinge län bedrivs ålfiske kustnära med mindre öppna båtar. 

Eftersom inte alla fiskare har den praktiska möjligheten att sumpa fångsten, 

måste flertalet fiskare göra en förhandsanmälan redan innan fiskeresan 

påbörjas. Rapporterade landningar i länet varierar oftast, men mycket tyder 

på att ett stort antal landningar är i storleksordningen 30 kg fångst och 

mindre.  

 

Enligt forskare vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, beräknas dagens 

påverkan av fisket på den blankål som vandrar ut ur östersjön endast vara en 

procent. Ålfiskets inverkan på beståndet av ål har således reducerats mycket 

kraftigt. Den lilla rest av ålfiske som nu finns kvar har en försumbar 

påverkan på ålbeståndet. 2015 konstaterade Havs- och vattenmyndigheten i 

den nationella ålförvaltningsplanen att påverkan från svenskt fiske i 

östersjön är inom en nivå som medger att beståndet på lång sikt återhämtar 

sig enligt ICES rådgivning för långlivade fiskarter.  

 

Kommunens synpunkter 

Ronneby kommun anser att det är viktigt att påskynda processen med att 

succesivt återuppbygga det europeiska ålbeståndet och få ett biologiskt och 

socioekonomiskt långsiktigt hållbart ålfiske, så att fisket efter ål kan fortleva 

och bidra till levande kust- och landsbygdssamhällen. En sådan lösning 

måste även innebära möjligheter till generationsväxling. Det kan inte 

betecknas som socioekonomiskt hållbart att ålfiskare inte har möjlighet att 

överlåta sin fiskeverksamhet till yngre generationer.  

 

De värden som går förlorade om ålfisket upphör helt skulle bli stora. Med ett 

aktivt fiske upprätthålls kunskapen och intresset för ålen. Ålfiskarna bidrar 

även med utsättning av glasål. Om fisket av ål upphör helt innebär det också 

att ålfisket och dess traditioner upphör som ett levande kulturarv, eftersom 

endast levande kulturarv får vara listade. Med tanke på den marginella 

påverkan fisket av blankål nu har, är försvinnandet av ett levande kulturarv 
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ett för högt pris att betala. Ronneby kommun anser att ett större hot mot 

ålbeståndet är fisket av glasål, som exempelvis i Frankrike, vilket påverkar 

uppbyggandet av beståndet mycket mer. 

 

Ronneby kommun deltar åren 2020 och 2021 i ett projekt som syftar till att 

bilda ett nationellt kommunalt samverkansnätverk vars mål är att stödja 

kommunerna i deras arbete med utvecklingen av det lokala yrkesfisket, 

vattenbruket och turistfisket. Planerade aktiviteter i projektet riktar sig dels 

direkt till kommunen dels till kommunens yrkesfiskare och 

turistfiskeföretag. Projektets mål är att etablera Sveriges fiskekommuner, 

som en varaktig form för samverkan mellan svenska kustkommuner, samt 

öka kunskapen om det lokala fiskets behov och förutsättningar. Genom att 

förbättra dialogen mellan kommunen och det lokala fisket hoppas 

kommunen kunna identifiera viktiga faktorer och intressen, som även 

kommer gynna ålbeståndet. 

 

Enligt UNESCO:s konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet 

vilar ansvaret på medlemsstaterna att bevara och skydda sina kulturarv. 

Därför är det ytterst angeläget att Sverige i de kommande förhandlingarna i 

EU får till stånd ett undantag så att ålfiske kan bedrivas även 

fortsättningsvis. Regeringen måste vidta andra åtgärder, till exempel genom 

generationsväxling, så att vi även fortsättningsvis kan ha ett aktivt ålfiske 

och därmed tryggar bevarandet av ett levande kulturarv. 

 

Att i detta läge skärpa förbudet att fiska lekmogen ål inför 2022/2023 genom 

att medlemsländerna ska införa förbudsperioden då vandringen av ål är som 

störst är risken stor att detta innebär slutet för ålfisket. 

 

Nuvarande påverkan av fisket på den blankål som vandrar ut ur Östersjön 

anses vara en procent, en försumbar effekt på ålbeståndet. Påverkan av 

svenskt fiske i Östersjön är inom en nivå som medger att beståndet på lång 

sikt återhämtar sig enligt ICES rådgivning för långlivade fiskarter. Ronneby 

kommun anser att insatser för att öka ålbeståndet är av större vikt i kustnära 

länder som fokuserar på glasålsfiske. Ronneby kommun anser att denna typ 

av ålfiske är ett större hot mot ålbeståndet än den minimala procenthalt som 

utgörs av det svenska ålfisket i Östersjön.  

     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att anta 

ovanstående som sitt yttrande.       
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Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet till kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Lova Necksten (MP), Tommy Andersson (S), 

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

Westrup (SD) samt Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar att Ronneby kommun ställer sig bakom ICES 

rekommendation att upphöra med allt ålfiske. 

Nicolas Westrup (SD) samt Roger Gardell (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

och avslag på Lova Neckstens (MP) yrkande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Lova Neckstens 

yrkande mot yrkandet om bifall till tjänsteförslaget och finner att 

kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till tjänsteförslaget.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar texten under rubriken Kommunens synpunkter som 

Ronneby kommun yttrande med anledning av EU-komissionens ärende 

Ares(2021)7633619, gällande fiske av den europeiska ålen (Anguilla 

Anguilla. 

 

Reservation 

Lova Necksten (MP) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 ________________ 

Exp: 

Elise Karlsson Faudot, enheten för strategisk samhällsutveckling 

Anna-Caren Sätherberg, Landsbygdsminister 
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§ 84 Dnr 2021-000177 179 

Förslag till Avsiktsförklaring avseende arbetsprocess 
gällande förstudiearbete och inför eventuellt bildande 
av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst 
för kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, 
Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och 
Uppvidinge 

Utredare Catherine Persson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Överläggning mellan kommunstyrelsernas ordförande i kommunerna 

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

och Uppvidinge utmynnade i förslag att genomföra en förstudie med syfte att 

belysa förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för 

räddningstjänst med inriktningen att ett sådant kommunalförbund i så fall 

skulle kunna bildas från och med nästa mandatperiod dvs. från 2023-01-01. 

 

Missiv arbetades fram under våren 2021 att utgöra beslutsunderlag i samtliga 

aktuella kommuner. Under perioden april – juni 2021 beslutade samtliga 

parter huvudsakligen i enlighet med den missivtext som förelåg med den 

sammanfattande innebörden att genomföra en förstudie med syfte att belysa 

förutsättningarna för ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. 

En tydlig skillnad föreligger dock mellan kommunernas olika beslut. En del 

kommuner har fattat inriktningsbeslut om att ett gemensamt 

kommunalförbund för räddningstjänst ska kunna bildas fr.o.m. 2023-01-01, 

medan en del kommuners beslut saknar inriktningsbeslut med tillhörande 

datum om bildande av gemensamt kommunalförbund. Kommunernas olika 

beslut bedöms väsentligen påverka förutsättningarna att bedriva 

förstudiearbete. Vidare framkommer under utredarens dialog med de 

aktuella kommunerna att det är olika förväntningar på förstudiearbetet.  

 

Efter överläggning, gemensam för kommunstyrelsernas presidier för alla 

partskommuner i egenskap av s.k. förstudieägare och med viss 

komplettering, januari - februari 2022 enas samtliga kommuner att låta ta 

fram förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande 

förstudiearbete och inför eventuella beslut om bildande av gemensamt 

kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan.  

Syftet med avsiktsförklaringen är att beskriva och att ingå en skriftlig 

överenskommelse mellan parterna om arbetsprocessen gällande 

förstudiearbete och inför eventuella beslut om bildande av gemensamt 
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kommunalförbund för räddningstjänst parterna emellan. Genom 

övergripande beskrivning av arbetsprocessen ökar möjligheterna att 

processen kan präglas av trygghet, tydlighet och transparens.  

 

Avsiktsförklaringen omfattar tiden från och med den 1 april 2022 till och 

med tiden till av parterna eventuellt bildat gemensamt kommunalförbund för 

räddningstjänst, dock längst till och med den 1 januari 2025. 
 

De olika etapperna i arbetsprocessen beskrivs med övergripande rubriker 

med tillhörande tidsfönster delvis med specifikt angivna datum enligt till 

tjänsteskrivelsen bifogad bilaga 1, Processplan – eventuellt bildande av 

gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst. När aktiviteter faktiskt 

kan komma att inträffa inom de olika tidsfönsterna avgörs främst av när 

olika beslut fattas och vilka arbetsinsatser som krävs.   

I avsiktsförklaringen anges olika s k milstolpar för eventuellt bildande av 

gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst som följer: 

- Förstudie presenteras december 2022 

- Beslut om avsiktsförklaring om bildande av förbund mars – augusti 

2023  

- Beslut om bildande av förbund maj – december 2023.  

- Nytt förbund bildas någon gång under perioden 1 januari 2024 – 1 

januari 2025.  

Förstudien ska belysa förutsättningarna för att genom ett för parterna 

gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst  

- stärka räddningstjänstens operativa förmåga och förbättra 

uthålligheten,  

- förbättra möjligheterna till olycksförebyggande arbete,  

- förbättra möjligheterna till utbildning och fortbildning i 

verksamheten,  

- kostnadseffektivisera verksamheten,  

- säkra framtida kompetensförsörjning och  

- skapa karriärvägar för medarbetare.  

Förstudien ska omfatta både nulägesbeskrivning av den befintliga 

verksamheten i de tre kommunalförbunden och beskrivning av möjlig 

kommande verksamhet gemensam för de åtta kommunernas räddningstjänst. 

Parternas, i ett nytt gemensamt förbund, samlade ansvar för räddningstjänst 

utgör alltså ett i förväg givet organisatoriskt och geografiskt område.  

Förstudien omfattar således inte beskrivning av möjlig kommande 

verksamhet med olika kommun-/förbundskonstellationer.  
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Dock ska vid beskrivning av framtida gemensamt förbundsbildande för 

räddningstjänst belysas förutsättningar och konsekvenser om någon eller 

några av de åtta partskommunerna ges möjlighet att välja olika tidpunkter för 

medlemskap i det nya gemensamma kommunalförbundet. 

 

Genomförande av förstudien sker via Ronneby kommun. Arbete genomförs i 

samråd och dialog med övriga kommuner som också åtar sig, att utefter 

behov, bidra med underlag mm till förstudien. Ronneby kommuns kostnader 

för förstudiearbetet fördelas mellan parterna efter principen 

kostnad/invånare.  

 
Arbetsprocessen leds av, av Ronneby kommun, utsedd utredare. Utredaren 

ska arbeta efter den inriktning som avsiktsförklaringen anger.  

En politisk styrgrupp bestående av parternas kommunstyrelseordförande 

utgör vid behov stöd till utredaren under den pågående processen. 

Förstudien presenteras vid ett för samtliga parter gemensamt tillfälle i 

december 2022.  

Bedömning 

Bedömning i ärendet redovisas i underlag Förslag till avsiktsförklaring 

avseende arbetsprocess gällande förstudiearbete och inför eventuellt 

bildande av gemensamt kommunalförbund för räddningstjänst för 

kommunerna Karlshamn, Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, 

Sölvesborg, Tingsryd och Uppvidinge, daterat 2022-02-17.  

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

 

att anta förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande 

förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 

kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, 

Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och 

Uppvidinge.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

anta förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocess gällande 

förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 

kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, 

Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och 

Uppvidinge.  
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Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Nicolas Westrup (SD) samt Åsa Evaldsson (M). 

Propositionsordning 

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

beslut. Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner 

att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen antar förslag till avsiktsförklaring avseende arbetsprocess 

gällande förstudiearbete och inför eventuellt bildande av gemensamt 

kommunalförbund för räddningstjänst för kommunerna Karlshamn, 

Karlskrona, Lessebo, Olofström, Ronneby, Sölvesborg, Tingsryd och 

Uppvidinge.  

 

________________ 

Exp: 

Catherine Persson 

Karlskrona kommun 

Karlshamns kommun 

Olofströms kommun 

Sölvesborgs kommun 

Lessebo kommun 

Tingsryds kommun 

Uppvidinge kommun 
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§ 85 Dnr 2021-000303 709 

Socialnämndens 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 6 § socialtjänsten 2021 

Protokollsutdrag socialnämnden 2022-01-25 § 11 

Sammanfattning  

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, för fjärde kvartalet 2021, redovisas för 

Socialnämnden.      

Socialnämnden beslut 2022-01-25 

Socialnämnden beslutar att notera återrapporteringen till protokollet samt 

översända densamma till kommunfullmäktige.      

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 86 Dnr 2021-000728 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG - staket runt 
grönområdet på Östra Piren 

 

Sammanfattning  

I ett inkommet medborgarförslag föreslås att det sätts upp ett staket runt 

grönområdet bredvid lekplatsen som gjorts vid hamnen, östra piren. Detta 

med avsikten att kunna rasta hundar inom det inhägnade området. 

 

Protokollsutdrag teknik-, fritid- och kulturnämnden 2022-01-25 § 11:      

Bedömning 

Östra Piren är fortfarande under utveckling och det är Enheten för strategisk 

samhällsutveckling som är projektägare och har budgetmedel för detta. 

Teknik-, Fritid och Kulturförvaltningen bedömer dock att området som är 

anlagt med strövstråk och gångar längs hela Piren och avslutas med en park 

vid lekplatsen inte är lämpligt att inhägnas med staket för att användas som 

hundrastgård. Denna yta skall vidareutvecklas med olika planteringarna och 

här ska besökare kunna röra sig fritt.      

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

förslaget.  

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2022-01-25  

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 

förslaget.      

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Förslagsställaren 
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§ 87 Dnr 2021-000786 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG Bygg om 
galleria Diamanten till parkeringshus 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att galleria Diamanten görs om till ett 

parkeringshus. Kommunfullmäktige har överlåtit beredning och beslut i 

ärendet till kommunstyrelsen.  

Bedömning 

Fastigheten med galleria Diamanten (Olov 5) ägs inte av Ronneby kommun. 

Det innebär att kommunen inte har något inflytande över fastigheten utöver 

vad som är reglerat i detaljplan. Fastighetsägaren till kv. Olov 5 har under 

2021 ansökt om ett så kallat planbesked hos Ronneby kommun. Då svenska 

kommuner har planmonopol behöver en privat fastighetsägare ansöka hos 

kommunen för att få veta om kommunen kan tänka sig att ändra planen i ett 

område eller inte. Det finns därmed ett pågående ärende (KS 2021/420) där 

fastighetsägaren vill pröva frågan om kommunen kan tänka sig att ändra 

stadsplanen till en ny detaljplan för bostadsändamål med handel i 

bottenvåningen. Detta innebär att medborgarförslagets tanke om 

parkeringshus inte ryms inom den ansökan som fastighetsägaren vill få 

prövad. 

 

Ett medborgarförslag måste handla om frågor som tillhör kommunens 

ansvarsområde och som kommunfullmäktige kan fatta beslut om. 

Då den i förslaget nämnda galleria Diamanten inte är i kommunens ägo bör 

medborgarförslaget egentligen avvisas. Det är dock inte lätt för en enskild 

medborgare att veta, som i detta fallet, vem fastigheten tillhör och därför har 

förslaget handlagts.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.  
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Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen avslår medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

85(90) 
2022-03-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 88 Dnr 2021-000623 109 

Besvarande av MEDBORGARFÖRSLAG angående 
förskolors tillgång till återvunnet material  

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås följande: ”I enlighet med ert arbete för 

"hållbar utveckling" vill jag tipsa om ett projekt som finns i Kalmar som 

kallas "Måsskit". Måsskit är ett återvinningsprojekt som samlar in material 

till förskolor som kan användas som bygg, konstruktion eller 

skapandematerial. Till Måsskit skänker företag, organisationer och 

privatpersoner t.ex. papper, tapeter, tyg, garn, kakel, mosaik, träspill, bobiner 

och en mängd andra spännande saker. Detta sorteras och får sedan hämtas 

kostnadsfritt av förskolor för att kunna användas i verksamheten. Se det även 

som ett jobbtillfälle eller sysselsättning för de/den som arbetstränar el 

liknande.”  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till utbildningsnämnden samt till 

enheten för arbetsmarknad och integration samt enheten för strategisk 

samhällsutveckling.  

I yttrandet från enheten för strategisk samhällshällsutveckling lyfter man att 

genom att återanvända produkter och material sparar man på resurser och 

energi och bidrar till en hållbar utveckling. Barn är dock särskilt känsliga för 

farliga kemiska ämnen och i Hållbarhetsstrategi för Ronneby kommun 2022-

2025 står att ”Vi har en hälsosam miljö och ingen ska exponeras för ämnen i 

en nivå att det kan vara skadligt”. Man behöver tänka på att när det gäller 

återanvända produkter och material är kemikaliekrav olika för olika 

produktgrupper. Produkter som tillverkas för barn har strängare krav på 

kemikalieinnehåll än t.ex. byggprodukter. Som exempel nämns att träspill 

kan vara impregnerat och därmed olämpligt. Det skrivs också vidare att det 

kommer att krävas utbildning om kemikalier, material och säkerhet för de 

personer som ska sortera material samt för förskolepersonalen som behöver 

kunskap om vad som gäller för barn i olika åldrar. Slutligen hänvisas till 

nationella handlingsplanen för en giftfri vardag samt ”Handlingsplan för 

giftfria förskolor i Ronneby kommun – etapp 1”. Den senare är även något 

som tas upp i utbildningsnämndens yttrande liksom Leksaksdirektivet 

(2009/48/EG). Ansvarig handläggare för beredningen av ärendet på 

utbildningsförvaltningen har varit i kontakt med Kalmar kommun och för att 

få mer information om Måsskit. Det lyftes då bl. a. svårigheten med att 
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sortera det inkomna materialet så att endast godkänt material lämnas ut. 

Utbildningsnämnden gör bedömningen att just svårigheten att sortera det 

inlämnade materialet så att endast godkänt material lämnas ut, är det starkt 

vägande skälet varför de gör bedömningen att ett motsvarande 

återvinningsprojekt ej bör etableras i Ronneby. 

Den verksamhet som finns i Kalmar bedrivs i den ideella föreningen Pärlans 

regi. I medborgarförslaget lyfts istället möjligheten till arbetstillfällen eller 

sysselsättning för den/de som arbetstränar eller liknande. 

Av den anledningen har enheten för arbetsmarknad- och integration haft 

föreslaget på remiss. De yttrar att de är positiva till denna sortens förslag. De 

har kompetensen och arbetsmetoderna i arbetslaget men dock inte 

resurserna. Det skulle behöva anställas en handledare och hyras mer 

lokalyta. Enhetschefen skriver att de lätt kan utöka verksamheten och ser det 

som en tillgång till det arbete de utför idag. Det skulle kunna skapa naturliga 

praktikplatser som kan ge kvalitativa möjligheter till arbetspraktik.  

 

Utifrån att ha en giftfri förskola och de svårigheter som finns med 

sorteringen av material förslås att medborgarförslaget avslås såsom 

utbildningsnämnden föreslår.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2022-02-21 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget. 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 89 Dnr 2022-000004 101 

Delegationsbeslut 2022 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

Remiss Aktivitetskravet i plan- och bygglagen, avstår från yttrande, pkt 1.8 

Besvarande av meddelande från länsstyrelsen ”Angående utförda 

dammsäkerhetsåtgärder m.m. vid Snittingedammen i Bräkneån”, pkt 1.5 

Remiss från Riksarkivet FomatE, avstår från yttrande, pkt 1.8 

Remiss Vägledning för kraftigt modifierade vatten, avstår från yttrande, pkt 

1.8      

 

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterat delegationsbeslut till protokollet. 

 

Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 
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§ 90 Dnr 2022-000003 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Arbetsutskottet 2022-02-07 

XX, XX, XX, XX, XX, Skrivelse till kommunstyrelsen  

Länsstyrelsen Blekinge, Beslut om riskhanteringsplaner för 

översvämningsrisk  

Refarm Linné, Välkommen till Refarm Linné  

Revisionen, Granskningsrapport - granskning av intern kontroll gällande 

bisysslor och andra oegentligheter  

Protokollsutdrag  

Ronnebyhus 2022-01-17 §§ 8, 13 

 

Arbetsutskottet 2022-02-21 

Bräkneåns vattenråd, Snittinge kraftverk 

Krister Svensson ESS, statistiksekretess inom Enheten för strategisk 

samhällsutveckling 

 

Protokollsutdrag 

Socialnämnden 2022-01-25 § 4 

Miljö- och byggnadsnämnden 2022-01-26 § 19  

      

Arbetsutskottets beslut 2022-02-07 samt 2022-02-21  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  
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Propositionsordning 

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

beslut och det är arbetsutskottets. Ordförande ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 
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§ 91 Dnr 2022-000127 169 

Kommunernas ansvar i krislägen 

 

Sammanfattning  

Säkerhetsskyddschef Roland Edvinsson informerar om  

 vad höjd beredskap innebär (skärpt beredskap respektive högsta 

beredskap), exempel på nationella åtgärder som kan aktualiseras 

 ansvar (länsstyrelse och kommun) 

 vilken verksamhet som ska fungera även under höjd beredskap 

 kommunens utmaningar vid krig 

 säkerhetsskydd 

 informationssäkerhet      

Deltar i debatten 

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

Åke Johansson (SD), Roger Gardell (L), Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson 

(S) och ersättare Peter Bowin (V) 

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.     

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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