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§ 328 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Malin Norfall (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 329 Dnr 2017-000373 4018 

Remiss  Ett hållbart Blekinge - regionalt 
åtgärdsprogram för miljömålen 2017-2020 

 

Sammanfattning  

Syftet med Blekinges regionala åtgärdsprogram är att lyfta och genomföra 

åtgärder som krävs i vårt län för att generationsmålet och 

miljökvalitetsmålen ska uppnås. Åtgärderna ska komplettera de insatser som 

redan görs och samordnas med gällande planer och planerad utveckling. 

Länsstyrelsen har tillsammans med andra aktörer i länet reviderat 

åtgärdsprogrammet. 

 

Programmet omfattar insatser och åtgärder inom sex fokusområden: 

 Biologisk mångfald 

 Friskt vatten 

 God bebyggd miljö 

 Giftfri miljö 

 Hållbara transporter och smart energi  

 Hållbar konsumtion. 

Bedömning 

Förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge – Regionalt åtgärdsprogram 

för miljökvalitetsmålen 2017-2020 har beretts i kommunstyrelsens miljö- 

och energiråd. 

 

Se bilaga för förslag till yttrande.  

Förslag till beslut 

Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att anta förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge – 

Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 som sitt eget. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

omedelbar justering av ärendet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge – Regionalt åtgärdsprogram 

för miljökvalitetsmålen 2017-2020 som sitt eget. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen att 

besluta om omedelbar justering av ärendet. 

 

Förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram 

för miljömålen 2017-2020 (Dnr: 2017-000373 nr. 61561). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. att anta förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge – Regionalt 

åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017-2020 som sitt eget. 

2. Förklara ärendet omedelbart justerat. 

 

Förslag till yttrande över Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram 

för miljömålen 2017-2020 (Dnr: 2017-000373 nr. 61561). 

________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare 

Akten 
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§ 330 Dnr 2017-000004 101 

Information från näringslivschefen 

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information i ärendet: 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

 Etableringsläget i Viggen-området. 

 Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat. 

Deltar i debatten 

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

Evaldsson (M), Kennet Michaelsson (C), Lova Necksten (MP), Ola 

Robertsson (S), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Tim Svanberg (C), Jan-

Eric Wildros (S) och Lennarth Förberg (M). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef 

Akten 
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§ 331 Dnr 2017-000500 009 

Båttrafik i Ronnebyån 

 

Sammanfattning  

Trafiken på Ronnebyån 2017 har haft en positiv utveckling och visar på ett 

stort intresse från våra invånare och besökare. Under de veckor som trafiken 

har bedrivits så har trots besvär med inställda/begränsade turer och ett inte 

helt optimalt sommarväder, 4.000 resenärer nyttjat möjligheten till båttur. 

Synpunkter om förbättringar/utveckling från resenärerna har framkommit 

och redovisats av Blekingetrafiken. Se bifogade bilagor från 

mailkonversation. Blekingetrafiken förordar en flerårig upphandling och 

föreslår att den rutt som trafikerats under sommaren behålls. Den 

upphandling som Blekingetrafiken genomfört på uppdrag av Karlshamn och 

Karlskrona kommun vad avser deras skärgårdstrafik, ger oss möjlighet att 

mot en summa av 300.000 kr årligen få en möteshamn på Östra Piren med 

helgtrafik under 8 sommarveckor.  

Bedömning 

Med utgångspunkt från samtal med Blekingetrafiken och 

synpunkter/information som de lämnat i mailunderlag, ser vi svårigheten att 

använda lärkbryggan som angöringsplats samt fördelen att genomföra en 

längre upphandling. Detta ger förutsättningar för fler intressenter att bedriva 

båttrafiken samt bättre anpassat fartyg. För att arkipelagtrafik skall vara 

aktuellt under sommaren 2018 krävs också beslut om uppförande av enklare 

terminalbyggnad på Östra Piren. Enligt uppgift från Blekingetrafiken är 

åtrafiken mycket svår att tillgänglighetsanpassa, främst med avseende på 

passagen under våra broar. Vad gäller en eventuell arkipelagrut finns inte 

dessa problem. Vi ser det som möjligt att piren är i presentabelt skick med 

terminal till säsongen 2018. Blekinge föreslår också vissa ändringar i 

tidtabellen utifrån sommarens erfarenheter. De förslag till utveckling av 

trafiken som presenterats av Blekingetrafiken ser vi som fullt möjliga att 

genomföra.  

Förslag till beslut 

Att ge Blekingetrafiken i uppdrag att genomföra upphandling av trafik på 

Ronnebyån med skärgårdsanslutning enligt den rutt som varit aktuell under 

sommaren 2017. Att trafiken upphandlas med flerårigt avtal. Vad gäller 

möjligheten till trafik längs Blekingekusten föreslår vi att denna möjlighet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(86) 
2017-10-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

avropas från Blekingetrafiken, förutsatt beslut på uppförande av enklare 

terminalbyggnad.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

1. Ge Blekingetrafiken i uppdrag att genomföra upphandling av trafik 

på Ronnebyån med skärgårdsanslutning enligt den rutt som varit 

aktuell under sommaren 2017. Trafiken upphandlas med flerårigt 

avtal. 

2. Möjligheten till trafik längs Blekingekusten avropas från 

Blekingetrafiken och hanteras i budget 2018. 

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy 

Andersson (S), Åsa Evaldsson (M) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med tilläggen att det i: 

1:a attsatsen framgår att kostnaden är cirka 500 tkr per säsong samt att detta 

hanteras i budget för 2018. 

2:a attsatsen framgår att kostnaden är cirka 300 tkr samt att detta hanteras i 

budget för 2018.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ge Blekingetrafiken i uppdrag att genomföra upphandling av trafik 

på Ronnebyån med skärgårdsanslutning enligt den rutt som varit 

aktuell under sommaren 2017. Trafiken upphandlas med flerårigt 

avtal. Kostnaden för detta är cirka 500 tkr per säsong och hanteras i 

budget för 2018. 

2. Möjligheten till trafik längs Blekingekusten avropas från 

Blekingetrafiken till en kostnad om cirka 300 tkr och hanteras i 

budget 2018.  

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef 

Budgetberedningen 

Ekonomienheten  
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§ 332 Dnr 2017-000474 040 

Delårsrapport 2017-08-31 för Ronneby kommun 
(förvaltningarnas muntliga föredragningar sker måndag 
2/10 på eftermiddagen vid budgetberedningen) 

 

Sammanfattning  

Härmed avges delårsrapport per 2017-08-31, jämte prognos för helåret 2017.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige anger i budget 2017 plan 2018-2019, 

styrningsprincipen att tilldelade ekonomiska resurser går före verksamhetens 

mål (med undantag för vad som gäller av tvingande lagstiftning eller 

motsvarande).  

 

Negativa avvikelser ska analyseras. Vidtagna samt planerade särskilda 

åtgärder ska redovisas och konsekvensbeskrivas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anmoda nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder 

Ekonomienheten  
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§ 333 Dnr 2017-000261 000 

Tillsättande av tvärpolitisk grupp för fortsatt arbete för 
hållbar ekonomi i Ronneby kommunkoncern 

 

Sammanfattning  

Under vintern 16/17 genomförde PWC en långsiktig finansiell analys av 

Ronneby kommunkoncern, på uppdrag av kommunstyrelsen. Analysen 

presenterades för kommunstyrelsen den 7 mars 2017. 

 

Analysrapportens slutsatser pekar på ett behov av fortsatt arbete för att 

Ronneby kommunkoncern ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.  

Bedömning 

Kommunstyrelsens ordförande anser att det bör bildas en tvärpolitisk grupp 

för att jobba vidare med frågan om att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi 

för Ronneby kommunkoncern. 

 

En tvärpolitisk grupp, med representanter från samtliga partier, skulle, med 

bland annat med den finansiella analysen som grund, kunna arbeta för att nå 

samsyn i olika prioriteringsfrågor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en grupp, där varje parti representerat 

i kommunfullmäktige erbjuds två platser. Sammankallande för gruppen är 

kommunstyrelsens ordförande. Återrapportering av gruppens arbete sker till 

kommunstyrelsen vid behov.  

 

Kommunstyrelsen beslutar anslå 300 tkr från kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda händelser att användas till konsultinsatser mm.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen fatta 

beslut om vilka representanter som ska ingå i gruppen samt anslå 300 tkr 

från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser att användas till 

konsultinsatser mm. 

 

Representanterna nomineras av respektive parti på kommunstyrelsens 

kommande sammanträde. 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Åsa Evaldsson (M), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup 

(SD), Peter Bowin (V), Lova Necksten (MP) samt tjänstgörande ersättare 

Willy Persson (KD).  

Yrkanden 

Åsa Evaldsson (M) yrkar på att utse Roger Fredriksson (M) och Anders 

Bromée (M) till representanter från Moderaterna. 

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att utse sig själv och Tim Svanberg (C) 

till representanter från Centerpartiet. 

 

Malin Norfall (S) yrkar på att utse sig själv och Tommy Andersson (S) till 

representanter från Socialdemokraterna. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Anna Carlbrant (RP) och Sune 

Håkansson (RP) till representanter från Ronnebypartiet. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Nils Ingmar Thorell (L) och Lennart 

Gustafsson (L) till representanter från Liberalerna. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag om att anslå 

300 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser att 

användas till konsultinsatser mm. 
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Nicolas Westrup (SD) yrkar på att utse sig själv och Sandra Bergkvist (SD) 

till representanter från Sverigedemokraterna. 

 

Peter Bowin (V) yrkar på att utse sig själv och Erik Ohlson (V) till 

representanter från Vänsterpartiet. 

 

Willy Persson (KD) yrkar på att utse sig själv och Daniel Nilsson (KD) till 

representanter från Kristdemokraterna. 

 

Lova Necksten (MP) yrkar på att utse sig själv och Nils-Erik Mattson (MP) 

till representanter från Miljöpartiet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande personer till representanter i 

tvärpolitiskgrupp för långsiktigt hållbar ekonomi: 

 

Tim Svanberg (C) Lennart Gustafsson (L) 

Kenneth Michaelsson (C)  Nicolas Westrup (SD) 

Roger Fredriksson (M) Sandra Bergkvist (SD) 

Anders Bromée (M) Peter Bowin (V) 

Malin Norfall (S) Erik Ohlson (V) 

Tommy Andersson (S) Lova Necksten (MP) 

Anna Carlbrant (RP) Nils- Erik Mattson (MP) 

Sune Håkansson (RP) Willy Persson (KD) 

Nils Ingmar Thorell (L) Daniel Nilsson (KD) 

  

 

Kommunstyrelsen beslutar anslå 300 tkr från kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda händelser att användas till konsultinsatser mm. 

________________ 

 

Exp: 

Ekonomienheten 

Ekonomichef Johan Sjögren 

Samtliga representanter i gruppen 

Akten  
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§ 334 Dnr 2017-000475 040 

Information om kommunens krediter 2017-08-31 

 

Sammanfattning  

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.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 augusti 2017 till 314 (338) mkr. 

Värden inom parantes avser per 31/12 2016. 64 (49) % av kommunens 

lånestock om 625 (641) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har  

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

 

Riksbankens styrränta låg per 2017-08-31 på -0,50 % (-0,50 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till 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 beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(86) 
2017-10-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå 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 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

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 beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Ekonomienheten  

Akten 
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§ 335 Dnr 2017-000535 001 

Passagesystem Stadshuset- behörigheter 
förtroendevalda 

 

Sammanfattning  

Under en längre tid har fördelningen av behörigheter (taggar) skett utan 

uppföljning och det finns taggar som inte återlämnats när det legitima 

behovet upphört.  

Tilldelning av behörigheter i Stadshusets är inte formaliserad och sker på 

olika grunder.  

 

Sommaren år 2016 skärptes säkerheten i stadshuset genom att alla korridorer 

låstes. 

Mot denna bakgrund finns det anledning att ompröva rutiner och rättigheter 

kring passagesystemet i stadshuset. 

 

Rutiner 

Innan en behörighet effektueras ska ett beslut i det enskilda fallet fattas av 

den som har rättighet att besluta om behörigheten.  

Beslutet distribueras till i första hand vaktmästeriet som verkställer 

förändringen. 

I passagesystemets logg anges vem som fattat beslutet och när beslutet om 

ny eller förändrad behörighet togs. 

 

Behörighetsschema  

Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunfullmäktiges 

presidium, nämnders presidier samt samtliga revisorer tilldelas behörigheter 

i passagesystemet till stadshusets entréhall med angränsande 

sammanträdeslokaler samt samtliga korridorer i stadshuset. Förutom de som 

rymmer it- och socialförvaltningens verksamheter.  

Socialnämndens ordförande tilldelas även behörighet till förvaltningens 

korridorer.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

att så snart beslutet vunnit lagakraft tillämpa behörighetsfördelning enligt 

ovan 

att alla behörigheter för dörrpassager i Stadshuset omprövas,   

att kommunstyrelsens ordförande får fatta beslut om undantag från 

tilldelning av behörigheter i stadshusets passagesystem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Lova Necksten (MP), Malin Norfall (S), Malin Månsson 

(S), Peter Bowin (V), Lennarth Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S), Åsa 

Evaldsson (M), Tim Svanberg (C), Nicolas Westrup (SD) samt ersättarna 

Bengt Johansson (SD), Anna Carlbrant (RP) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom, kommunstrateg 

Akten 
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§ 336 Dnr 2017-000245 011 

Sammanfattning av förslagen i BTH-studenternas 
arbete kring "strukturer i Ronneby stadskärna" 

 

Sammanfattning  

Stadsarkitekt Helena Revelj och kommunstrateg Anders Engblom redovisar 

BTH (Blekinge tekniska Högskola)-studenternas arbeten kring strukturer i 

Ronneby stadskärna.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tim Svanberg (C) och Åsa Evaldsson (M). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Helena Revelj, stadsarkitekt  

Anders Engblom, kommunstrateg 

Akten 
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§ 337 Dnr 2017-000536 001 

Bildandet av ett strategiskt beredningsorgan och 
informations-nätverk för kontinuerligt utbyte rörande 
våldsbejakande extremism, sociala oro och utmaningar 
samt drogproblematik i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

 

Inom kommunen finns det sedan tidigare viktiga samverkanforum mellan 

kommunala förvaltningar/bolag och externa organisationer som syftar till att 

uppmärksamma samverkansområden och insatser kopplat till trygghet och 

säkerhet samt sociala utmaningar. Exempel på dessa är Brottsförebyggande 

rådet, säkerhetsledning och SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid).  

Det finns dock ett behov av mer frekventa avstämningar för att 

säkerhetsställa att tendenser tidigt uppmärksammas och att problem inte ges 

förutsättningar att växa sig stora.  

Det är även viktigt att samverkan sker kontinuerligt för att säkerställa att 

ärenden stora som små inte ”faller mellan stolarna”.  

I detta syfte förslås, inom ramen för lokala Brå: s arbetsområde inrättas en 

strategigrupp (strategiskt beredningsorgan) och ett lokalt 

informationsnätverk.  

 

Förslag  

 

Berednings-/strategisk grupp 

I kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism (ks 2016–

000092) anges att en strategisk grupp bestående av förvaltningschefer 

inrättas (punkt 10.1). 

Denna grupp inrättas som en beredning till lokala Brå och tilldelas ett vidgat 

uppdrag kring social oro och drogproblematik. Kommunen får då en väl 

förankrad grupp med inom sig förhållandevis stort beslutsmandat och en klar 

linje till lokala Brå för ärenden som bör föras till den nivån. Detta kommer 

att gynna kommunens förutsättningar att förebygga och agera vid uppkomna 

inom mandatet uppkomna situationer.   
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Gruppen ska bestå av förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen 

(ordförande och sammankallande), socialförvaltningen, fritid- och 

kulturförvaltningen samt tekniska förvaltningen. Vidare ingår i gruppen 

folkhälsosamordnare, säkerhetssamordnare och kommunens Brå-samordnare 

(Sekreterare).  

Polis och Räddningstjänst erbjuds att vara representerad i gruppen.   

 

Förslag på representation i informationsnätverket 

Nätverket ska bestå av representanter som har god kännedom om utpekade 

verksamhetsområden. Avsikten är att skapa och löpande uppdatera en 

gemensam lägesbild kring de detta sammanhang aktuella frågor, exempelvis 

förekomsten i kommunen av våldsbejakande extremism och drogsituationen 

i kommunen. 

Kommunens representanter bör återfinnas på enhetschefsnivå.  

 

Inledningsvis utses, att delta, representanter från följande kommunala 

verksamheter:  

 

Socialtjänsten 

Kommunens 7-9 och gymnasieskolor  

Fritidsgårdsverksamheten  

Ronneby hus  

Kommunledningsförvaltningen  

arbetsmarknad och integration; säkerhetssamordning; folkhälsosamordnare; 

Brå- samordnare som även samordnar det nu aktuella informationsnätverket.  

 

Exempel på organisationer som bjuds in att delta i informationsnätverket: 

 

 Polisen 

 SÄPO 

 Räddningstjänsten  

 Religiösa samfund 
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Exempel på frågeställningar som kan lyftas i nätverk 

 

Händelser och informationer som rör social oro och utmaningar ska lyftas till 

nätverket om de anses vara oroväckande och kräver kännedom och 

samverkan mellan minst två aktörer i nätverket.  

Frågor som rör våldsbejakande extremismoch drogproblematik ska lyftas i 

nätverket då kommunen har speciella uppdrag kring dessa områden.     

 

Hantering av information/ärenden 

 

Avstämning sker veckovis (om behov finns).  

Mottagare för information är samordnare för kommunens 

brottsförebyggande arbete.  

Samordnare gör en snabbanalys och sammankallar berörda aktörer i 

nätverket vid behov.  

Nätverkets kärna bör vara representanterna från Polis, Räddningstjänst, 

Samordnare lokala Brå, Folkhälsosamordnaren och säkerhetssamordnaren. 

Främjande, förebyggande samt avhjälpande arbete ska i första hand ske inom 

verksamheternas ordinarie verksamheter.  

Förslag på samverkan och insatser förankras och godkänns av 

beredningsgrupp bestående av förvaltningschefer i lokal Brå 

(utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, fritid- och 

kulturförvaltningen och äldreförvaltningen). På så sätt skapas en koppling till 

lokal Brå.  

Samordnaren följer upp information/insatser/samverkan och återkopplar till 

aktuell verksamhet i den mån det tillåts utifrån befintlig lagstiftning 

avseende sekretess. 

 

 

Syfte 

 

Att öka möjligheten att tidigt uppmärksamma problematik inom områdena, 

social oror/utmaningar, droganvändning och våldsbejakande extremism. 

Att snabbt kunna sätta in förebyggande/åtgärdande insatser.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att inrätta strategisk grupp mot 

våldsbejakande extremism enligt förslag i skrivelsen och  uppdra till det 

lokala Brottsförebyggande rådet att inrätta ett informationsnätverk enligt 

förslag i skrivelsen.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen hänskjuta 

ärendet till budgetberedningen. 

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen  

Akten 
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§ 338 Dnr 2017-000440 026 

Remiss från länsstyrelsen om förslag till 
jämställdhetsstrategi - Jämställt Blekinge 2018-2022 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har getts möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsen 

Blekinges förslag till jämställdhetsstrategi.  

Förslaget har varit på remiss under perioden 2017-06-29 till 2017-10-02. Det 

har getts anstånd med remissyttrandet för att kunna behandla yttrandet på 

kommunstyrelsen 2017-10-03. 

 

Förslag till yttrande är berett av kommunledningsförvaltningen genom 

personalchef, folkhälsosamordnare samt inhämtade synpunkter från 

utbildningsförvaltningen. 

 

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma 

samhället och sina egna liv i alla sektorer i samhället, från högsta politiska 

makt till den minsta föreningen på hemmaplan. 

Delmål för jämställdhetspolitiken är  

 En jämn fördelning av makt och inflytande 

 Ekonomisk jämställdhet 

 Jämställd utbildning 

 Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 

 Jämställd hälsa 

 Mäns våld mot kvinnor ska upphöra 

 

För att uppfylla målen har länsstyrelsen på uppdrag av regeringen att ta fram 

en länsstrategi för jämställdhetsintegrering. Strategin Jämställt Blekinge 

2018-2022 har därför tagits fram. 
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Till strategin kommer handlingsplaner att tas fram.  

 

Organisatoriskt finns ett regionalt jämställdhetsnätverk 

Jämställdhetsnätverket LST även benämnt Helhetsgruppen. Till detta finns 

tre undergrupper: kommunikation, HR och kompetensförsörjning. Dessutom 

finns en planeringsgrupp, som tillsammans med särskilt sakkunnig, utgör 

den sammanhållande funktionen mellan grupperna.  

Bedömning 

Ronneby kommun ställer sig bakom målen och strategin. Det är positivt med 

ett samarbete som innefattar organisationer från både offentlig och privat 

sektor.  

 

Strategin går i linje med den regionala och lokala folkhälsopolitiken. Det är 

väsentligt att satsa på insatser och aktiviteter som har en påverkan på 

människors levnadsvillkor. Faktorer som arbetsmarknad, utbildning, 

delaktighet och inflytande är avgörande för få en reell effekt på skillnader i 

hälsa. För kommunens del är samhällsplaneringen även viktigt för att främja 

jämställhet. 

 

Strategin har fokus på jämställdhetsintegrering, vilket är viktigt. Ofta formas 

strukturer, normer och synsätt i sociala sammanhang. Därför måste även 

insatser som har en påverkan på beteende, bemötande och service vara en del 

av strategin. I kommande handlingsplaner bör kunskapsinsatser på området 

vara en del. Breda insatser som inkluderar flera diskrimineringsgrunder är att 

föredra. Insatser bör utifrån kartlagda behov ske på alla nivåer från elever i 

skolan och personal inom omsorgen till tjänstepersoner och beslutfattare.  

 

I strategin för Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet, breddas också 

det regionala målet till att omfatta att Blekinge ska vara en inkluderande 

arbetsmarknad på både medarbetar- och chefsnivå. Det är väsentligt en 

framtida kompetensförsörjning i länet. 

 

Det är önskvärt att tydliggöra roller och mandat för de olika grupper som 

finns i organisationsbeskrivningen, och hur de verkar för att uppfylla de 

regionala målen. Organisationen behöver vara förankrad och rätt bemannad 

för sitt syfte. Det är också önskvärt att det finns en tillgänglig dokumentation 

för hur strategiarbetet går framåt.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta förslag 

till yttrande 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

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

Evaldsson (M) och Malin Månsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande. 

________________ 

Exp: 

Länsstyrelsen i Blekinge län 

Kristina Wramsby, personalchef  

Akten 
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§ 339 Dnr 2016-000343 214 

Hyresavtal och ersättningsanspråk avseende 
verksamhet i lokaler på Ronneby 1:27 Östra Piren 

 

Sammanfattning  

Undertecknad, jurist Sanja Gojkovic, informerar om hur handläggningen av 

tvisten mellan Ronneby kommun och Allt i Marin AB fortgår. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås notera informationen till protokollet. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-08-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Sanja Gojkovic, jurist  

Akten 
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§ 340 Dnr 2017-000523 296 

Rivning lokaler Östra piren 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2016 följande avseende Östra Pirens 

framtida utveckling (§52); ”beslutar att inriktningen ska vara att samtliga 

byggnader/anläggningar förutom 4,5 och 9 rivs med tidplanen att det ska 

vara klart för rivning under våren 2017”. 

Samtliga kontrakt i byggnaden är uppsagda per 2017-10-31, dock behöver en 

hyresgäst vara kvar tills ersättningslokal ordnats. Hyresgästen har köpt mark 

av Ronneby kommun och påbörjat byggnation av nya lokaler i 

Viggenområdet. Men dessa lokaler är ej färdigställda förrän tidigast våren 

2018. Diskussioner med ABRI har inletts för att hitta ersättningslokaler 

under byggtiden.      

Bedömning 

En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att byggnaden som 

inrymt verksamhet för Sköneviks buss kan rivas så fort rivningslov och 

ekonomiska beslut erhållits. 

I rivningen bör ingå, att platsen där byggnaden har stått avgrusas på sådant 

sätt att ev nybyggnation på fastigheten kan ske. 

Karta och bilder av byggnaden/fastigheten Ronneby 27:1 framgår av sida 2.      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU föreslår att Kommunstyrelsen 

beslutar att byggnaden på fastigheten Ronneby 27:1 rivs och Tekniska 

förvaltningen tilldelas 400 000 kr för genomförande av rivningen.       

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

byggnaden på fastigheten Ronneby 27:1 rivs och att tekniska förvaltningen 

tilldelas 400 000 kr för genomförande av rivningen. 

 

Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Åsa Evaldsson 

(M), tjänstgörande ersättare Willy Persson (KD) samt ersättare Christer 

Leksell (SD). 

Yrkanden 

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

 

Willy Persson (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag om att tillstyrka 

rivning samt att Sköneviks buss ges möjlighet att vara kvar i lokalerna till 

och med mars 2018.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att byggnaden på 

fastigheten Ronneby 27:1 rivs och att tekniska förvaltningen tilldelas 

400 000 kr för genomförande av rivningen. 

 

Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Akten 
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§ 341 Dnr 2017-000430 340 

Remiss från länsstyrelsen - Regional 
vattenförsörjningsplan för Blekinge län 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har utarbetat förslag till regional vattenförsörjningsplan som 

nu skickats på remiss. 

Syftet med den regionala vattenförsörjningsplanen är att säkerställa 

långsiktig tillgång till vattenresurser för dricksvattenförsörjningen i ett 

flergenerationsperspektiv. Länsstyrelsen bedömer att med nuvarande 

användningsmönster finns risk för vattenbrist i hela Blekinge på längre sikt.  

I vattenförsörjningsplanen redovisas prioriterade dricksvattenresurser och 

påverkansområden. Påverkansområdena sträcker sig in i flera kommuner 

utanför Blekinges gränser. Vattenförsörjningsplanen med tillhörande 

kartmaterial är ett viktigt underlag för arbetet med vattenförsörjning, 

samhälls- och infrastrukturplanering samt miljöskydd, vattenverksamhet och 

krisberedskap. 

För att skapa en robust vattenförsörjning i Blekinge på lång sikt bedömer 

Länsstyrelsen att kommunernas ledningssystem behöver sammankopplas och 

dimensioneras för att täcka framtida behov för hela länet. Utbyggnad av ett 

gemensamt ledningsnät förutsätter ingående samverkan mellan kommunerna 

i länet. 

I planen identifieras tre områden som kommunerna behöver hantera. 

Områdena är  

 Tryggad vattentillgång  

 Vattenkvalitet – säkert dricksvatten  

 Minskad sårbarhet inom vattenförsörjningen 

Bedömning 

Se bilaga. Remissyttrande över förslag på regional vattenförsörjningsplan för 

Blekinge 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

på yttrande över  

Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

förslag på yttrande över Regional vattenförsörjningsplan för Blekinge. 

 

Bilaga Remissyttrande förslag på Regional vattenförsörjningsplan för 

Blekinge (Dnr: 2017-000430 Nr. 61588) 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Jan-Eric Wildros 

(S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag på yttrande över Regional 

vattenförsörjningsplan för Blekinge. 

 

Bilaga Remissyttrande förslag på Regional vattenförsörjningsplan för 

Blekinge (Dnr: 2017-000430 Nr. 61588) 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg, miljösamordnare  

Ronneby Miljö- och Teknik AB 

Miljö- och byggnadsförvaltningen  
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§ 342 Dnr 2017-000459 450 

Beslut gällande ny renhållningstaxa då FNI 
(fastighetsnära insamling) införs 

 

Sammanfattning  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till 

kompletterande renhållningstaxor.  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik beslut 2017-08-31 § 10 

Nya renhållningstaxor kommer att gälla då FNI införs. Dessa taxor har 

godkänts av bolagets styrelse och kommunfullmäktige. Efter fortsatt arbete 

med projektet har det framkommit att det finns behov av vissa 

kompletterande taxor/avgifter, se bilaga 3 .   

Presidiet föreslår styrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om 

kompletterande taxor enligt bilaga 3. 

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige godkänna förslag till kompletterande renhållningstaxor 

med förändringen att felsorteringsavgiften utgår.  

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Lova Necksten 

(MP) samt ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag 

till kompletterande renhållningstaxor med förändringen att 

felsorteringsavgiften utgår. 

 

Komplettering av renhållningstaxor (Dnr:2017-000459 nr. 60458) 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Akten  
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§ 343 Dnr 2017-000439 303 

Anhållan om att fastigheterna Väby 15:7-15:10 på 
Kalvövägen i Väby införlivas i Verksamhetsområde för 
VA 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägarna på Kalvövägen 15:7- 15:10 i Väby har inkommit med en 

begäran om att området ska införlivas i verksamhetsområde för kommunalt 

VA.  

Bedömning 

De fyra fastigheterna ligger i nära anslutning till befintligt 

verksamhetsområde och därmed föreligger ett kommunalt ansvar för vatten 

och avlopp i området enligt Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm 

 

 

                                          De fyra fastigheterna 

 
 

 

Nuvarande verksamhetsområde för VA 

 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm
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Här hänvisas till ett principiellt intressant avgörande av Va-nämnden och 

överinstanserna avseende §6 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 2 i 1970 

års va-lag).  
 

 Beslut 2015-03-19, BVa 28   

 

Eftersom två av de aktuella delområdena inte ansågs kunna utgöra sådan 

samlad bebyggelse som normalt förutsätts och övrig utredning inte ansågs 

vara tillräcklig för att ändå motivera utbyggnadsskyldighet undanröjde Va-

nämnden länsstyrelsens föreläggande om utbyggnad m.m. i dessa områden. 

För ett tredje delområde, som inte ansågs i sig kunna utgöra förutsatt 

samlad bebyggelse, fastställde nämnden länsstyrelsens beslut med 

hänvisning till att området omedelbart gränsar till det befintliga 

verksamhetsområdet samt medgav en något längre genomförandetid än 

länsstyrelsen hade bestäm. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Väby 15:7-15:10 i 

verksamhetsområde för VA.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Väby 15:7-15:10 i 

verksamhetsområde för VA. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

http://www.rattshjalp.se/Publikationer/VA-n%c3%a4mndens%20avg%c3%b6randen/2006/%c2%a76/Beslut%202015-03-19,%20BVa%2028.pdf
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att införliva 

fastigheterna Väby 15:7-15:10 i verksamhetsområde för VA. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 344 Dnr 2017-000559 199 

Kunskapshöjande insatser avseende Agenda 2030 

 

Sammanfattning  

Värdens ledare har ställt sig bakom 17 globala mål och Agenda 2030 som 

syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga 

rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och 

flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 

naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar 

de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och 

den miljömässiga (regeringen). 

 

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i 

mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. 

Delegationen presenterade i juni en övergripande handlingsplan för Sveriges 

genomförande av agendan. Delegationen föreslår också sex prioriterade 

områden i arbetet för en hållbar välfärd: 

 Ett jämlikt och jämställt samhälle 

 Hållbara städer 

 En samhällsnyttig och cirkulär ekonomi 

 Ett starkt näringsliv med hållbara affärsmodeller 

 Hållbara och hälsosamma livsmedel 

 Stärkt kunskap och innovation 

De prioriterade områdena synliggör hur ekonomiska, sociala och 

miljömässiga utmaningar hänger samman och att de måste hanteras med ett 

samlat grepp. Åtgärder som ger stor effekt kan prioriteras och 

hävstångseffekter kan uppstå. En höjd ambitionsnivå inom de prioriterade 

områdena får positiv effekt på flera av agendans mål och delmål. 

 

För att uppnå målen till år 2030 måste alla vara med och ta ansvar – stater, 

regioner, kommuner, institutioner, privata företag, världssamfundet och det 

civila samhällets organisationer.  
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Bedömning 

Myndigheter, organisationer och media efterfrågar i en större grad vad 

kommunen gör för att uppnå målen i Agenda 2030. Vi ser samtidigt att andra 

kommuner och myndigheter jobbar aktivt utifrån ett hållbarhetsperspektiv 

kopplat till Agenda 2030. På regional och lokal nivå är det stora skillnader 

vad gäller kunskap om och insatser kopplade till Agenda 2030. I Blekinge 

finns inget sammanhållet arbete mellan kommunerna, regionen eller 

landstinget.  

I Ronneby kommun görs det väldigt mycket som följer Agenda 2030 men vi 

kopplar det inte till agendan. Medvetenheten om de globala målen uppfattas 

som låg. Genom att tydliggöra kopplingen mellan kommunens samtliga 

verksamheter och de globala målen bidrar det till ett tydligare 

hållbarhetsfokus i kommunen. Att de globala målen är odelbara gör även att 

vi måste ena vårt arbete med hållbar utveckling inom kommunen. För att få 

en bra grund behöver kommunens första insatser vara att höja kunskapen om 

Agenda 2030 hos politiker och tjänstepersoner.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta: 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra kunskapshöjande 

insatser om Agenda 2030 för nämndernas och bolagsstyrelsernas presidier, 

förvaltningschefer, Vd:ar  och tjänstepersoner. 

Kommunledningsförvaltningen/SUS beviljas 50 000 kr från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader för genomförande av 

kunskapshöjande insats avseende Agenda 2030. 

Nämnderna själva tar kostnaden för politikernas arvoden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra 

kunskapshöjande insatser om Agenda 2030 för nämndernas och 

bolagsstyrelsernas presidier, förvaltningschefer, Vd:ar, 

tjänstepersoner och företagsföreringar. 

2. Kommunledningsförvaltningen/enheten för samordning, utveckling 

och sekretariat beviljas 50 000 kr från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader för genomförande av kunskapshöjande insats 

avseende Agenda 2030. 

3. Nämnderna och bolagen själva tar kostnaden för politikernas arvoden 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C) och Åsa Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att genomföra 

kunskapshöjande insatser om Agenda 2030 för nämndernas och 

bolagsstyrelsernas presidier, förvaltningschefer, Vd:ar, 

tjänstepersoner och företagsföreringar. 

2. Kommunledningsförvaltningen/enheten för samordning, utveckling 

och sekretariat beviljas 50 000 kr från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader för genomförande av kunskapshöjande insats 

avseende Agenda 2030. 

3. Nämnderna och bolagen själva tar kostnaden för politikernas arvoden 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 345 Dnr 2017-000437 430 

Remiss naturvärdesbedömning MOSAIC  

 

Sammanfattning  

MOSAIC (Metoder för spatial, adaptiv och integrativ ekosystem baserad 

naturvärdesbedömning) är ett förslag till ramverk för naturvärdesbedömning 

i marin miljö. Ramverket är ett verktyg som ska ge underlag vid framtagande 

av handlingsplaner för grön infrastruktur, områdesskydd, fysisk planering, 

miljökonsekvensbeskrivningar, dispensprövningar, kompensationsåtgärder 

mm. Förslaget är en första version av ramverket och meningen är att det ska 

utvecklas kontinuerligt och anpassas allt eftersom det används. 

 

Remissen finns att ladda ner på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: 

www.havochvatten.se om ”Remisser från Havs- och vattenmyndigheten”. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-

fran-hav/remisser/2017-06-26-forslag-pa-ramverk-for-

naturvardesbedomning-i-marin-miljo----mosaic.html 

 

Till remissen finns även kopplat videopresentationer av ramverket och hur 

det är tänkt att fungera. Här ligger de (en kort och en lång): 

https://www.youtube.com/channel/UChDN3BujHmuAanbOr1Abb5g 

 

 

Ramverktyget 

MOSAIC är uppdelat i en grundläggande och en fördjupad 

naturvärdesbedömning.  

I den grundläggande naturvärdesbedömningen identifieras vad, det vill 

säga vilka fördefinierade biotiska ekosystemkomponenter (populationer, 

arter, organismgrupper, livsmiljöer/habitat eller biotop) som är värdefulla. 

Värdering görs med hjälp av ett antal kriterier och ett poängsystem. 

Del 1. Havs- och vattenmyndigheten samordnar - bedömningen per 

havsområde görs av expertgrupp  

Del 2. Länsstyrelsen samordnar – Regional bedömning genom lokal viktning 

 

I den fördjupade naturvärdesbedömningen identifieras var förvaltning av 

ekosystemkomponenter bör prioriteras på grund av höga naturvärden. 

Del 2. Forts. Värdering av platser  

Del 3. Platsspecifik bedömning som bekräftas genom fältinventering  

Ett web-baserat IT-stöd ska utvecklas för att bistå arbetet med ramverket. 

http://www.havochvatten.se/
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-06-26-forslag-pa-ramverk-for-naturvardesbedomning-i-marin-miljo----mosaic.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-06-26-forslag-pa-ramverk-for-naturvardesbedomning-i-marin-miljo----mosaic.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-06-26-forslag-pa-ramverk-for-naturvardesbedomning-i-marin-miljo----mosaic.html
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1dPSGw-0003VO-4n&i=57e1b682&c=w2sVsnnWqEy6X_TuM7-4cdunexa0sYtuzfRxQ8IX8UVOsWX2V-qkwPuVwyWl9Ocz6HSvvGn1hehNhB05h2yaQTYkgRYyHhycPU0rq62dlOE3j-sqXwY1QlrnpdRSICIe0q1O7A-CnNBlB8omFFTkGyLJcizZcIBfM5IsU6-XVdcNhsBuae4twvvdPb_q5BgXlkUIWC0PLg9Q3VmsPnnDsXRbZrjFgp4FUS8e9FJejx9nP22cwprx_fSOHEa6e2k7NzmP_jmEqUcwK-Bj61nZWA
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Bedömning 

Se bilaga Förslag till yttrande över förslag till ramverk för 

naturvärdesbedömning i marin miljö, MOSAIC.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

anta förslag på yttrande över förslag till ramverk för naturvärdesbedömning i 

marin miljö, MOSAIC.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen anta 

förslag på yttrande över förslag till ramverk för naturvärdesbedömning i 

marin miljö, MOSAIC. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen anta 

förslag på yttrande över förslag till ramverk för naturvärdesbedömning i 

marin miljö, MOSAIC. 

 

Remissyttrande av förslag på ramverk för naturvärdesbedömning i marin 

miljö-MOSAIC (Dnr: 2017-000437 Nr. 61202). 

________________ 

Exp: 

Jenny Hertzman, Länsstyrelsen i Blekinge Län 

Karin Lundberg, miljösamordnare  
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§ 346 Dnr 2017-000522 230 

Begäran om att strandskyddet ska upphävas vid 
mindre vattendrag och vattensamlingar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2017-08-23 § 150 

Strandskyddet gäller vid havet och Vid insjöar och vattendrag.  

I 12 § lagen (1998:811) 0m införande av miljöbalken föreskrevs att 

förordnanden 0m undantag från strandskydd som har meddelats enligt 

naturvårdslagen i dess äldre lydelse skulle omprövas med stöd av 7 kap. 13 ê 

miljöbalken senast den 30 juni 1999. Hade ett förordnande inte omprövats 

innan dess, upphörde förordnandet att gälla.   

I Blekinge gjorde länsstyrelsen inte någon omprövning av förordandet om 

undantag från strandskyddet inom den ovan angivna tiden. Detta har fått till 

följd att alla vattendrag i länet, oavsett storlek, omfattas av strandskydd. 

Detta förhållande har lett till fullständigt orimliga konsekvenser både i 

kommunernas detaljplanering enligt plan- och bygglagen och vid 

handläggningen av enskilda byggnadsärenden både enligt plan- och 

bygglagen och miljöbalken. På grund av strandskyddets generella omfattning 

på 100 meter från vattendragen är det vanligt förekommande att en tilltänkt 

detaljplanering eller enstaka byggnation kommer i konflikt med 

strandskyddet. I många fall torde det stå klart att det enskilda vattendraget 

saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. l andra fall ger en 

avvägning mellan olika intressen vid handen att strandskyddsintresset bör 

vika för ‘Lex. intresset att utveckla en tätort. 

I ytterligare andra fall har ett vattendrag en sådan karaktär att det är 

betydelsefullt för strandskyddets intressen. Den process som idag sker i 

kommunernas olika ärenden är dock ofta omständlig, tidsödande och även 

hindrande. Oklara besked och sena bedömningar medför också stora 

osäkerheter, som blir kostsamma och medför att intressanta 

bostadsbyggnadsprojekt riskerar att inte bli genomförda. Med tanke på 

länsstyrelsens ständiga upprepande att kommunerna måste ta krafttag när det 

gäller arbetet med att få till stånd ett ökat bostadsbyggande i länet är det 

angeläget att frågor av detta slag inte fortsättningsvis behöver hanteras som 

idag. 

För att åstadkomma en rimlig hantering av strandskyddsfrågorna bör de 

bedömningar som nämnts om ovan endast behöva ske i de fall strandskyddet 
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tjänar de syften som anges i miljöbalken. Om det enskilda vattendraget 

saknar betydelse för dessa syften bör strandskyddet upphävas. Detta är 

särskilt angeläget när det gäller Vissa vattendrag. Vid bedömningen av Vilka 

Vattendrag som inte ska omfattas av strandskydd bör även de 

naturgeografiska och biologiska förutsättningarna samt, inte minst, länets 

samhällsutveckling, bebyggelsetryck och befolkningstäthet beaktas. 

Kommunerna vill erinra om att när dåvarande strandskyddsdelegationen 

besökte länet för några år sedan poängterade delegationen att länsstyrelsen 

har möjlighet att upphäva strandskyddet för mindre Vattendrag och 

vattensamlingar. Länsstyrelsen svarade att det inte skett på grund av 

resursskäl vilket med nuvarande bebyggelsetryck och befolkningsutveckling 

skapar ett stort onödigt byråkratiskt hinder i vårt län. 

Enligt länets kommuners bestämda uppfattning måste länsstyrelsen äntligen, 

efter att strandskydd generellt gällt vid länets alla vattendrag i 23 år, 

inventera vattendragen i länet och förmå att upphäva strandskyddet vid de 

Vattendrag som saknar betydelse för strandskyddets syften (jfr.7 kap. 18 § 

miljöbalken). Det är med hänsyn till sakens vikt synnerligen angeläget att 

arbetet, som har diskuterats vid olika tillfällen genom åren, äntligen kommer 

till stånd. Det är helt orimligt att Blekinge - en befolkningstät region med 

många kolliderande intressen - som ett av ett fåtal län ska bibehålla ett 

generellt strandskydd vid alla vattendrag. I det fall länsstyrelsen bedömer att 

man saknar resurser att prioritera ett sådant arbete tillräckligt högt bör istället 

ett beslut fattas om generellt upphävande av strandskyddet för Vattendrag 

under en viss storlek, eventuellt med utpekade undantag. Sådana beslut 

tillämpas i tex. Västra Götalands, Jönköpings, och Gotlands län, samt flera 

av länen i norra Sverige.      

Miljö och byggnadsnämndens beslut 2017-08-23 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ta skrivelsen 

(under rubriken Sammanfattning) som sin egen och överlämna den till 

Länsstyrelsen i Blekinge län.       

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
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Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Åsa Evaldsson (S), Kenneth Michaelsson (C), Lova 

Necksten (MP), Tommy Andersson (S), tjänstgörande ersättare Willy 

Persson (KD) och ersättare Bengt Johanson (SD). 

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar avslag på skrivelsen. 

 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till Ola Robertssons (S) yrkande. 

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till skrivelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller skrivelsen. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla skrivelsen i enlighet med Kenneth Michaelsson (C) 

yrkande röstar JA. 

De som önskar bifalla Ola Robertssons (S) yrkande om att avslå skrivelsen 

röstar NEJ.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) JA-röster 

och sju (7) NEJ-röster, varefter ordföranden finner att kommunstyrelsen 

bifaller skrivelsen.   

 

Namn JA NEJ 

Roger Fredriksson (M) X  

Åsa Evaldsson (M) X  

Lennarth Förberg (M) X  

Kenneth Michaelsson (C) X  

Tim Svanberg (C) X  

Willy Persson (KD) X  

Malin Norfall (S)  X 

Tommy Andersson (S)  X 

Jan-Eric Wildros (S)  X 

Malin Månsson (S)  X 

Ola Robertsson (S)  X 

Peter Bowin (V)  X 

Lova Necksten (MP)  X 

Nicolas Westrup (SD) X  

Tomas Lund (SD) X  

 

Totalt 

 

8 

 

7 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ta skrivelsen 

(under rubriken Sammanfattning) som sin egen och överlämna den till 

Länsstyrelsen i Blekinge län. 

 

Reservation  

Ledamöterna från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet 

reserverar sig till förmån för Ola Robertsson (S) yrkande. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 347 Dnr 2016-000517 861 

Julmarknad på Ronneby torg 1-27 december 

 

Sammanfattning  

Efter en motion av Christian Mahrle hösten 2014 gällande införande av en 

permanent julmarknad på torget i Ronneby Centrum beslutade 

Kommunfullmäktige under § 44/2015 att ge fritid- och kulturförvaltningen i 

uppdrag att arbeta fram ett förslag på genomförande. 

 

Fritid- och kulturnämndens beslutade 2016-08-25 att ansöka hos 

kommunstyrelsen om 350 tkr i tilläggsanslag för genomförande av 

julmarknad i begränsad omfattning innefattande inköp av 10 bodar samt 

omkostnader runt arrangemanget. Kommunstyrelsen beslutade under § 365/ 

2016-11-29 att återremittera ärendet för förberedande av en julmarknad på 

Ronneby torg 2017.  

 

Efter den verkställda omorganisationen från årsskiftet 2016/2017 hanteras 

ärendet inom enheten för kommunikation och marknadsföring, där även 

ansvaret för turism och evenemang ligger.  

 

Kommunikationsenheten har för budgetåret 2017 tilldelats 233 tkr för 

genomförande av en julmarknad på Ronneby torg.      

Bedömning 

Många näringsidkare och marknadsknallar är mycket upptagna under denna 

tid på året och det finns många andra marknader som konkurrerar. 

Kommunikationsenheten bedömer därför inte att det finns realistiska 

förutsättningar att anordna julmarknad på Ronneby torg hela december. 

Vidare anordnades i samband med skyltsöndagen i december 2016 en 

mycket lyckad och uppskattad julmarknad i Brunnsparken. Denna kommer 

att arrangeras även i år under första helgen i december och vi ser ingen 

anledning att konkurrera med denna. 

 

Det bedöms således som mer genomförbart att anordna en mindre 

julmarknad under de tre återstående helgerna i december då det bl a anordnas 
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”Julkul i Bergslagen” (9-10 december) samt nattöppet (21 december). Bodar 

finns att hyra från IOGT/NTO till en mindre kostnad. Dessutom föredrar 

många knallar att ha sina egna bodar. De avsatta medlen föreslås därför 

delvis istället kunna användas till att anordna aktiviteter som ponnyridning, 

dans kring granen mm.      

Förslag till beslut 

Kommunikationsenheten föreslår att: 

Arbetsutskottet föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att de tilldelade 233 tkr ska användas till att anordna en 

mindre julmarknad på Ronneby torg under december 2017.      

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att de tilldelade 233 tkr ska användas till att anordna en 

julmarknad på Ronneby torg under december 2017. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att de tilldelade 233 

tkr ska användas till att anordna en julmarknad på Ronneby torg under 

december 2017. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(86) 
2017-10-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 348 Dnr 2016-000516 880 

Förslag till ny biblioteksplan för Ronneby Kommun 
2016-2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2017-08-24 § 116  

Kommunstyrelsen beslutade under paragraf § 373/2017 att återremittera 

ärendet till fritid- och kulturnämnden enligt nedanstående punkter: 

 

Se över möjligheten till en mer övergripande handlingsplan som 

kommunfullmäktige kan besluta om. 

 

Med anledning av ovan, se över möjligheten att Vid en mer övergripande 

plan dela den i mindre och mer översiktbara handlingsplaner. 

 

Se över målformuleringarna i syfte att säkerställa att de går att mäta samt 

förtydliga hur den praktiska uppföljningen av målen i planen ska ske. 

 

En ny revidera plan är översänd och presenteras för nämndens ledamöter.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-08-24 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna reviderat förslag till 

biblioteksplan med tillägg om att ett missiv som visar Vad som är omarbetat 

i planen skall bifogas. 

Översända ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till biblioteksplan för Ronneby 

kommun. 

 

Reviderat förslag till Biblioteksplan för Ronneby kommun 2017-2019 Ny 

version 2017-07-13 (Dnr: 2016-000516 Nr. 61388).  

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Ola Robertsson (S), Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson 

(C). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 

biblioteksplan för Ronneby kommun. 

 

Reviderat förslag till Biblioteksplan för Ronneby kommun 2017-2019 Ny 

version 2017-07-13 (Dnr: 2016-000516 Nr. 61388).  

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 349 Dnr 2017-000509 007 

Revisionsrapport - Granskning av 
detaljplaneprocessen 

 

Sammanfattning  

Kommunens revisorer har inkommit med en begäran om yttrande över 

granskningsrapporten ”Granskning av detaljplaneprocessen”.  

Granskningen genomfördes genom dokumentstudier och intervjuer. 

Dessutom gjordes en granskning av ett stickprov av detaljplaner. 

Utifrån granskningsresultaten konstateras att för kommunstyrelsen del att 

styrelsen rekommenderas att kontinuerligt uppdatera översiktsplanen i syfte 

att uppfylla plan- och bygglagens krav om aktualitetsbedömning varje 

mandatperiod.  

I det nu pågående arbetet med ny översiktsplan, som beräknas att kunna 

fattas beslut om under 2018, kommer det att som en del i beslutet skrivas in 

att planen ska uppdateras varje mandatperiod. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

ovanstående som yttrande över granskningsrapporten ”Granskning av 

detaljplaneprocessen”. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att anta ovanstående som yttrande över 

granskningsrapporten ”Granskning av detaljplaneprocessen”. 

________________ 

Exp: 

Revisionen  
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§ 350 Dnr 2017-000508 007 

Revisionsrapport - Uppföljning av 2014 och 2015 års 
granskningar 

 

Sammanfattning  

Kommunens revisorer har inkommit med en begäran om yttrande över 

granskningsrapporten ”Uppföljning av 2014 och 2015 års granskningar”.  

Granskningen genomfördes genom telefonintervjuer med chefer eller 

ansvariga inom respektive granskningsområde. Uppföljningen avsåg de 

synpunkter och iakttagelser som lämnats i berörda granskningsrapporter. 

Utifrån granskningsresultaten konstateras att för kommunstyrelsen del att 

styrelsen till stor del beaktat revisionens rekommendationer men att de inte 

på grund av sjukdom och vakanser kunnat fullföljas enligt planering. 

Kommunstyrelsen och dess förvaltning är väl medvetna om både 

rekommendationerna och behoven av att genomföra de nödvändiga 

åtgärderna. Till viss del har arbetet med detta kunnat återuppta och beräknas 

kunna fortsätta om än i långsammare takt än vad som tidigare varit tänkt. 

Vid långtidsfrånvaro och vakanser i övrigt är förvaltningen sårbar vilket får 

påverkan på möjligheterna att genomföra aktiviteter i den omfattning och i 

den takt som planerats. Förvaltningen arbetar med att, där det går, involvera 

fler i ärenden och arbete för att minska sårbarheten men med specialtjänster 

är det en svår ekvation att kunna lägga till delansvar och involvering i andra 

specialisters arbeten då arbetstiden inte medger mer ansvar och fler 

arbetsuppgifter. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

ovanstående som yttrande över granskningsrapporten ”Uppföljning av 2014 

och 2015 års granskningar”. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående som yttrande över 

granskningsrapporten ”Uppföljning av 2014 och 2015 års granskningar”. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 
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§ 351 Dnr 2017-000565 101 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 

2018: 

 

2018-01-25 

2018-02-22 

2018-03-28  

2018-04-26 

2018-05-31 

2018-06-20  

2018-08-30 

2018-09-27 

2018-10-25 

2018-10-31 

2018-11-29  

2018-12-19 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige fastställa 

sammanträdestider för år 2018 i enlighet med ovan.  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(86) 
2017-10-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa sammanträdestider för år 2018 i enlighet 

med nedan: 

2018-01-25 

2018-02-22 

2018-03-28  

2018-04-26 

2018-05-31 

2018-06-20  

2018-08-30 

2018-09-27 

2018-10-25 

2018-10-31 

2018-11-29  

2018-12-19  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lennart Förberg (M), 

Nicolas Westrup (SD) och Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med tillägget att det i beslutet framgår att november sammanträdet är förlagt 

till heldag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa 

sammanträdesdagar för år 2018 i enlighet med nedan: 

2018-01-25 

2018-02-22 

2018-03-28  

2018-04-26 

2018-05-31 

2018-06-20  

2018-08-30 

2018-09-27 

2018-10-25 

2018-10-31 

2018-11-29 (Heldagssammanträde) 

2018-12-19  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 352 Dnr 2017-000566 101 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess 
utskott 2018 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-09                       2018-08-07 

2018-02-06                       2018-09-11 

2018-03-06                       2018-10-02 

2018-04-10                       2018-11-06 

2018-05-08                       2018-12-04 

2018-06-05 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2018-01-15                        2018-08-13 

2018-01-29                        2018-08-27 

2018-02-19                        2018-09-17 

2018-03-12                        2018-10-08 

2018-03-26                        2018-10-22 

2018-04-16                        2018-11-12 

2018-05-14                        2018-12-17 

2018-05-28 

2018-06-11 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa sammanträdestider i enlighet med ovan.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa sammanträdestider för år 2018 i enlighet med nedan: 

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-09                       2018-08-07 

2018-02-06                       2018-09-11 

2018-03-06                       2018-10-02 

2018-04-10                       2018-11-06 

2018-05-08                       2018-12-04 

2018-06-05 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2018-01-15                        2018-08-13 

2018-01-29                        2018-08-27 

2018-02-19                        2018-09-17 

2018-03-12                        2018-10-08 

2018-03-26                        2018-10-22 

2018-04-16                        2018-11-12 

2018-05-14                        2018-12-17 

2018-05-28 

2018-06-11 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för år 2018 i 

enlighet med nedan: 

Kommunstyrelsen 

 

2018-01-09                       2018-08-07 

2018-02-06                       2018-09-11 

2018-03-06                       2018-10-02 

2018-04-10                       2018-11-06 

2018-05-08                       2018-12-04 

2018-06-05 

 

 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2018-01-15                        2018-08-13 

2018-01-29                        2018-08-27 

2018-02-19                        2018-09-17 

2018-03-12                        2018-10-08 

2018-03-26                        2018-10-22 

2018-04-16                        2018-11-12 
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2018-05-14                        2018-12-17 

2018-05-28 

2018-06-11 

 

________________ 

Exp: 

Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 353 Dnr 2017-000563 319 

Förordnande av parkeringsvakter i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Enligt 6§ i lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) skall 

parkeringsvakter förordnas av kommunen.  

Bedömning 

Sedan ett antal år tillbaka utförs viss del av parkeringsövervakningen inom 

Ronneby kommuns väghållningsområden på entreprenad via Securitas 

Sverige AB. Då företaget nu utökat sin personal med ytterligare 5 st utbildad 

parkeringsvakter krävs att även dessa förordnas av kommunen. Aktuella 

förordnanden påverkar inte avtalet med bevakningsföretaget, utan detta 

gäller oförändrat. 

Nya parkeringsvakter föreslås vara Alexander Brorsson, Jonas Bergendorff, 

Andreas Fransson, Nicklas Thorlin och Johan Brandrup-Wognsen.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att KS beslutar 

att till parkeringsvakter förordna: 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att till 

parkeringsvakter förordna: 

 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att till parkeringsvakter förordna: 

 

 

________________ 

Exp: 

Sattar Zad, tekniska förvaltningen  
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§ 354 Dnr 2017-000271 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 355 Dnr 2017-000256 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 356 Dnr 2017-000012 101 

Delegationsbeslut 2017 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Sammanställning av delegationsbeslut tekniska förvaltningen 2017 

(dnr: 2017-000012 nr. 61658).      

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

återrapporteringen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 357 Dnr 2017-000118 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 6f§ socialtjänsten 2017 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-08-29 § 141 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f- g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 

4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, andra kvartalet 

2017, redovisas för ledamöterna.  

Socialnämndens beslut 2017-08-29 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 358 Dnr 2017-000215 109 

Besvarande av medborgarförslag - Namngivning av de 
nya centralskolorna i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-08-31 § 107 

Bitr förvaltningschef Inger Hj ort redogjorde för förslag till yttrande gällande 

medborgarförslag om namngivning av de nya centralskolorna i Ronneby. I 

remissyttrandet anförs följande; 

Kommunfullmäktige har 2017-03-30 (dnr 2017- 000215 109) beslutat att 

remittera rubricerade medborgarförslag till Utbildningsnämnden för vidare 

hantering.  

Jens Svensson lämnar följande medborgarförslag om namngivningen av de 

nya centralskolorna i Ronneby kommun. 

”Som bekant har inriktningen gällande två nya 4-9–sko1or i Ronneby 

beslutats. När dessa skolor står klara är mitt förslag att de namnges efter 

kända Ronnebybor. Som snabbt framtagna exempel: Ernst Gunther-skolan, 

Tommy Körberg-skolan, Per Hasselberg-skolan, Rebecka-skolan (efter 

Rebecka Svensson). 

Förslag på nya skolnamn kan med fördel beredas i samarbete med 

företrädare för Ronneby Musei- och hembygdsförening, som besitter aktuell 

sakkunskap om kända personer. 

Enligt min mening bör skolorna namnges efter personer som är kända 

nationellt. Syftet med medborgarförslaget är att folkbilda kommande 

generationer skolelever om Ronneby och dess historia.      

Bedömning 

De skolor som är berörda av frågan är nuvarande Snäckebacksskolan och 

Skogsgårdsskolan. Båda skolorna har sina namn efter den fysiska plats där 

de ligger. Snäckebacksskolan har anor från dåtidens lärdomsskolor och 

namnet är väl inarbetat.  

Skogsgårdsskolans namn beslutades av dåvarande nämnd när skolan stod 

färdig. Namnet gavs med hänvisning till fastighetsläget.  

 

Frågan om namngivning kan ses på ett par olika sätt;  
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 Nya namn behövs för att markera förändrad inriktning och nystart 

efter stora ombyggnader. I fallet med Skogsgårdsskolan rivs 

nuvarande byggnad och ersätts helt.  

 Gamla namn kan behållas då de är kopplade till de fysiska platser där 

skolorna kommer att vara belägna.  

 

Om nämndens ställningstagande är att skolorna bör förses med nya namn 

efter nystarten, är medborgarförslaget med idén om koppling till berömda 

personer i Ronnebys historia en god tanke, enl. min uppfattning.  

 

I det läget finns säkerligen åtskilliga förslag som kan vara aktuella. Ett 

beprövat sätt är att anordna en namngivningstävling och låta en jury välja ut 

de förslag som kan vara passande. I den juryn kan företrädare från olika 

delar av intressentgrupper få plats. Det slutliga avgörandet om namn 

fastställs då av utbildningsnämnden efter juryns urval.   

 

Frågan är inte brådskande, men i det fall nämnden tar ställning för ett 

namnbyte för skolorna, kan detta kräva sin tid att hantera.      

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslås ta ställning till om ett namnbyte ska 

genomföras för de två åk 4-9 skolorna i Ronneby tätort, dvs. nuvarande 

Snäckebacksskolan och Skogsgårdsskolan.      

 

Utbildningsnämndens beslut 2017-08-31 

Motionen anses besvarad med betoning på att namnfrågan kommer att 

besvaras längre fram. Namnfrågan kommer att bli föremål för 

Utbildningsnämnden under år 2018 då en intern hantering av process för 

eventuellt namnbyte kan komma att inledas.         

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen anses besvarad med betoning på att 

namnfrågan kommer att besvaras längre fram. Namnfrågan kommer att bli 

föremål för Utbildningsnämnden under år 2018 då en intern hantering av 

process för eventuellt namnbyte kan komma att inledas.         
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen anses 

besvarad med betoning på att namnfrågan kommer att besvaras längre fram. 

Namnfrågan kommer att bli föremål för Utbildningsnämnden under år 2018 

då en intern hantering av process för eventuellt namnbyte kan komma att 

inledas.         

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 359 Dnr 2017-000490 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag gällande 
skolmaten, förskolan 

 

Sammanfattning  

Peter Forslund lämnar följande medborgarförslag gällande skolmaten i 

förskolan: Från och med årsskiftet 2016/17 får barnen inom 

skolverksamheten inte längre smör på smörgåsen utan margarin enligt beslut 

från Ronneby Kommun. Som föräldrar till barn på Backsippans förskola 

ställer vi oss inte bakom detta beslut då margarin är en allt annat än naturlig 

produkt till skillnad från smör som är kärnad och smaksatt grädde. Vid 

margarinframställning används flera tillsatser, syror och andra kemikalier 

och för att det ska se ätbart ut så bleker man sedan slutprodukten. Beroende 

på margarinfabrikat så kan dessutom halten palmolja vara hög. Enligt 

Livsmedelsverket är margarin ett godkänt livsmedel men utifrån Ronneby 

Kommuns och Backsippans profilering som miljövänlig, fairtrade och inte 

minst hälsa så borde inte margarin vara ett alternativ man serverar, särskilt 

inte till den uppväxande generationen. Enligt kommunens kostpolicy skall 

dessutom onödiga tillsatser undvikas samt hänsyn till framställningen tas. 

Uppfattningen är att bytet skett p g a ekonomi och inget annat.  

Bedömning 

Enligt beslut i KF 170831 § 246-271 kan avsteg från kostpolicyns riktlinjer 

göras på respektive skolenhet avseende de fetter som används till 

brödservering. Måltidschefen kommer kontakta förskolechefen vid 

Backsippans förskola för att gemensamt besluta vilket sort fett som ska 

servera.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutas föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige  

Att medborgarförslaget anses besvarat 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget anses besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 360 Dnr 2017-000193 675 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Lena Mahrle och Nils-Ingmar Thorell (L) 

samordning av hästsport i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Lena Mahrle och Nils-Ingmar Thorell, båda Liberalerna, föreslår i 

inkommen motion en samordning av hästsporten i Ronneby. Förslaget 

förespråkar samordning av ridsportutbildningar och hästrelaterade aktiviteter 

vid Ronneby Horse Center. Införandet av ett nytt gymnasialt program för 

hästsport, ett ridgymnasium, tillsammans med befintligt 

naturbruksgymnasium med hästinriktning som idag finns på 

Naturbruksgymnasiet i Bräkne Hoby, skulle på anläggningen ge 

samverkansmöjligheter med ridskola, tävlingsverksamhet och externa 

tränare att bidraga till en fortsatt utveckling av likväl hästsporten som 

Ronneby som hästcenter. 

Lena Mahrle och Nils Ingmar Thorell föreslår att 

 kommunfullmäktige besluta att uppdra till utbildningsnämnden att 

utreda förutsättningarna för komplettering av befintlig verksamhet på 

Knut Hahnskolan med ett ridgymnasium, 

 kommunfullmäktige beslutar uppdra till utbildningsnämnden (med 

flera) att utreda förutsättningarna för en organisation av 

Naturbruksgymnasiets höstsportsverksamhet på Ronneby Horse 

Center, 

 kommunfullmäktige uppmanar utbildningsnämnden att utredningarna 

genomförs med samordning och optimering av kommunens 

gemensamma resurser som centralt inslag.  

Bedömning 

Ärendet har varit på remiss hos utbildningsnämnden vilka yttrar följande: 

 

Utbildningsnämndens bedömning: 

Ett av de program som Blekinge Naturbruksgymnasium i Bräkne-Hoby 

erbjuder är naturbruksprogrammet med inriktning Djur – häst. Motionärerna 
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skriver att naturbruksgymnasiet idag har sex elever inskrivna med 

NA/hästinriktning. Det är dock enbart antalet elever som går i årskurs ett. 

Totalt på skolan (vårterminen 2017) går 19 elever med inriktningen Djur – 

häst. Till höstens åk 1 (lå 2017/18) har 10 elever antagits. Om dessa börjar 

som planerat innebär det att 29 elever i åk 1-3 kommer att läsa på 

Naturbruksprogrammet med inriktning Djur – häst i höst. 

 

Av dessa elever kommer majoriteten från andra kommuner och det är idag 

fler elever som söker sig till hästinriktningen, än antalet ungdomar från 

Ronneby som läser hästinriktning i annan kommun. Den statistik som finns 

tillgänglig, visar att det är fem personer från Ronneby, som läser någon form 

av djurinriktning i annan kommun. I den siffran inkluderas till exempel hund 

och lantbruksdjur, och av eleverna i Ronneby med hästinriktning, är det 9 

elever som kommer från kommunen. Det är med andra ord fler elever som 

stannar kvar och läser hästinriktning i kommunen än vad det är elever som 

väljer att göra det utanför kommunens gränser. 

 

Schemat ska ses över till hösten för att säkerställa att hästarna kommer att 

nyttjas med större regelbundenhet. 

 

Över hälften av eleverna, som idag går på hästinriktningen på 

Naturbruksgymnasiet, har valt inriktningen mot körning. Körning är inom 

ridsport en disciplin som går ut på att man skall köra en, två eller fyra hästar. 

Själv sitter man i en vagn. På Naturbruksgymnasiet finns idag en 

ändamålsenlig körbana, vilket inte finns på Ronneby Horse Center. Att 

uppföra en liknande körbana på Ronneby Horse Center skulle kräva en 

investering. En annan fråga som i så fall måste utredas är om det finns 

lämplig mark på Ronneby Horse Center för att uppföra en sådan 

köranläggning. Ett samarbete med Blekinge körsällskap finns också kring 

den verksamheten. De bygger till exempel vissa hinder.  

På Naturbruksgymnasiet finns också en modern fältävlansbana som används 

i undervisningen. Den har medfinansierats av föreningen ”Sporren”. Att 

uppföra en fältävlansbana vid Ronneby Horse center skulle innebära en stor 

kostnad. 

 

Ridhuset på Naturbruksgymnasiet är byggt 1999 och ägs av Ronneby 

Kommun. 
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Gymnasieprogrammet förutsätter tillgång till fordon och redskap som inte 

finns tillgängliga på Ronneby Horse Center och som inte heller finns på 

gymnasieskolan Knut Hahn. Det är maskiner som används av flera 

inriktningar på Naturbruksgymnasiet och ur ett resurssamordnings-

perspektiv är det knappast försvarbart att en kommun av Ronnebys storlek 

skulle ha dubbla uppsättningar. 

Att bryta ut själva riddelen från Naturbruksgymnasiet (det vill säga den del 

som kan genomföras i ridhus) har nackdelen att eleverna skulle behöva 

bussas mellan Bräkne-Hoby och Ronneby Horse Center. Frågan kvarstår 

också kring var de privata hästarna skulle vara uppstallade och vilken 

kostnad det skulle innebära för eleverna. 

 

Att bryta ut hästinriktningen från Naturbruksgymnasiet bedömer vi skulle 

kunna äventyra hela Naturbruksgymnasiet. Det skulle innebära att ett av 

verksamhetsbenen, som skolan bygger sin verksamhet på skulle försvinna. 

Dessutom är den interkommunala ersättningen lägre för en sådan här 

lösning, vilket skulle innebära en lägre ersättning för de elever som kommer 

från andra kommuner. 

 

Idag samordnas lärarkapaciteten genom att lärarna inom de valbara ämnena 

kan undervisa på flera av inriktningarna. Hästinriktningen är en 

Naturbruksinriktning. Det innebär att eleverna läser många ämnen som inte 

finns på Knut Hahn Av lärarna på hästinriktningen, är det bara 1 lärare som 

enbart undervisar hästrelaterade ämnen. Andra lärare undervisar också på 

skolans övriga inriktningar. Dessa samordningsvinster riskerar att gå 

förlorade om verksamheten helt skulle utgå från Gymnasieskolan Knut Hahn 

(GKH). 

 

Vidare drar Sjöarpsskolan (gymnasiesärskolan) nytta av 

Naturbruksgymnasiets hästverksamhet tack vare att elever på Sjöarp rider på 

Naturbruksskolans hästar på internattid. De ser stor fördel med att ha tillgång 

till hästarna i närheten av Sjöarp och skulle få svårare att få till stånd detta 

om hästarna flyttas till Ronneby Horse Center.  

 

I sammanhanget kan beaktas att GKH redan erbjuder möjligheten till ridning 

för de som läser kursen ”Idrott och hälsa” I specialisering kan eleven till 

exempel ha ridsport som specialidrott. 

I nuläget har GKH dock inga elever som anmält att de vill läsa den kursen 

som elevens val. 
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Ett alternativ skulle vara att GKH ansöker om att bli certifierade som 

nationell idrottsutbildning (NIU) i ridsport av Svenska Ridsportförbundet, 

men Svenska ridsportförbundet tar för tillfället inte emot några nya 

ansökningar. 

 

Med bakgrund av ovanstående anser utbildningsnämnden att en flytt av 

Naturbruksgymnasiets hästverksamhet till Ronneby Horse Center ej är 

aktuell och inte heller att starta ytterligare ett gymnasialt program för 

hästsport i Ronneby kommun. 

 

Utbildningsnämnden beslutar 2017-06-15 § 91 att anta ovanstående yttrande 

avseende motion om samordning av hästsport som sitt eget och föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

besvarad. 

 

Kommunledningsförvaltningens utredning: 

Kommunledningsförvaltningen har i utredningsarbetet av aktuell motion 

tagit del av Riksidrottsförbundets statistik som visar att ridsporten, efter 

fotbollen, är den näst största ungdomsidrotten i Sverige för åldrarna sju till 

25 år samt den föreningsidrott som lockar flest flickor.  

Svenska Ridsportförbundet tydliggör att ridsporten är en av världens mest 

jämställda sporter där män och kvinnor tävlar på lika villkor och forskning 

visar att de svenska stallen är plantskolor för morgondagens ledare. Av 

kvinnliga företagsledare på toppositioner inom andra näringar har många fått 

sin skolning inom hästsporten. 

 

Svenska Ridsportförbundets förstudie ”Regionala forum för hästsektorn- 

hållbar samverkan med utvecklingskraft” visar att hästsektorn genomgått 

betydande förändringar under fyrtio år och den positiva utvecklingen och 

tillväxt har förutsättningar att generera ytterligare sociala, ekonomiska och 

ekologiska värden. Förstudien visar att för att tillvarata de möjligheter som 

finns behöver hästsektorns position på den lokala och regionala 

samhällsarenan stärkas. Viktiga påverkansområden är exempelvis det 

kommunala planarbetet, framtida markanvändning, miljö och hållbarhet, 

folkhälsoarbete samt barn och ungas fritid. Insatsområden för att främja 

hästsektorns hållbara tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft anses vara 
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utveckling av affärsnätverk, framtagning av nya affärskoncept samt 

lösningar för infrastruktur- och markfrågor.  

 

I projektet ”Hästnäringen i Blekinge” vars syfte var att stärka och skapa 

bättre förutsättningar för företagandet inom hästnäringen i Blekinge, att öka 

kunskapen, involvera företagarna samt hitta utvecklingsmöjligheter för häst- 

och besöksnäringen i länet har en kartläggning visat att det finnas cirka 400 

företag som har en direkt koppling till hästnäringen. Dessa företag omsätter 

cirka 350 miljoner kronor och sysselsätter nästan 700 personer årligen varav 

cirka 300 personer på heltid. Det är en bransch som sysselsätter en stor andel 

kvinnor och ungdomar. 

 

Kommunledningsförvaltningens utredning av motionen finner att 

utbildningsnämnden i ett remissyttrande beskrivit de praktiska lik väl som 

ekonomiska svårigheter ett genomförande av motionens intentioner skulle 

medföra för Ronneby kommun. Utbildningsnämnden tydliggör även att 

elevantalet på naturbruksgymnasiets hästinriktning är högre än det antal 

elever motionen framhåller.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-05-28 § 126 att teckna ett tio-årigt 

nyttjanderättsavtal med Ronneby Ryttarförening avseende Ronneby Horse 

Center, dvs hela ridanläggningen med byggnader och mark . På 

anläggningen bedriver föreningen ridskoleverksamhet, uthyrning av 

stallplatser till privatägda hästar samt tränings- och tävlingsverksamhet.  

 

Ronneby Ryttarförening ställer sig enligt telefonsamtal med Lars Panzar, 

vice ordförande i föreningen, generellt sätt positiva till motionen och 

förslaget att förlägga gymnasial ridutbildning vid Ronneby Horse Center. 

Föreningen vill att anläggningen ska ha en bredare verksamhet och bli ett 

hästcenter för hela Blekinge.  

Anläggningen uppges ha en kapacitet som klarar att ta emot 

naturbruksgymnasiets hästar och elever. Boxar och hagar finns. Lika så finns 

duschrum, personalmatsal med kök samt cafeteria. Även ett konferensrum 

för ca 30 personer finns att tillgå. 

 

Ronneby kommun äger de fastigheter i Bräkne Hoby som idag används för 

utbildning av elever vid Naturbruksgymnasiet. Ett samarbete finns mellan 
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skolan och de båda föreningarna Sporren och Blekinge Körsällskap avseende 

körbana samt modern fälttävlansbana.  

En flytt av naturbruksgymnasiets hästinriktning, drift av 

naturbruksinriktningar på två geografiska platser samt en eventuell framtida 

uppstart av ett ridgymnasium skulle medföra en ökad ekonomisk belastning 

samt innebära ökade utbildningskostnader per elev för elever studerande vid 

Naturbruksgymnasiets samtliga inriktningar baserat på bland annat ökade 

personalkostnader, ökade lokalkostnader, ökade investeringskostnader, 

transportkostnader samt försämrade möjligheter till kör- och 

fälttävlansträning. Eventuellt kan även kostnader för elevboende tillkomma. 

På naturbruksgymnasiet kan internateleverna idag inackordera privat häst för 

att sköta om denna på sin fritid. 

 

Kommunledningsförvaltningens utredning av ärendet finner att intentionerna 

till motionen är goda då samordning behövs för att ytterligare lyfta fram 

ridsporten i Ronneby kommun och göra Ronneby Horse Center till ett 

centrum i Blekinge för hästrelaterade aktiviteter. Den övergripande positiva 

utvecklingen inom hästsektorn bör även kunna användas för att generera 

samarbetsområden där bland annat näringsliv, folkhälsa och föreningsliv kan 

finna öppningar till nya samverkansrelationer vilket även kan påverka 

utvecklingen mot att bli länets hästcenter.   

 

Sammanfattande bedömning: 

Behandling av ärendet påvisar dock att motionens tanke avseende uppstart 

av ridgymnasium på Ronneby Horse Center inte går att realisera då Svenska 

Ridsportförbundet som godkänner gymnasieskolor som bedriver 

ridsportutbildning inom ramen för GY11, nationell idrottsutbildning, i 

dagsläget inte certifierar nya skolor.  

Avseende föreslagen flytt av naturbruksgymnasiets hästinriktning finner 

utredaren de ekonomiska svårigheterna förslaget medför bli så pass tydligt 

kännbara för kommunens totala gymnasieverksamhet att motionens avsikter 

med flytt av naturbruksgymnasiets hästinriktning till Ronneby Horse Center 

inte är genomförbar.  

 

Ambitionen om ett framtida hästcenter bör drivas gemensamt i olika 

samverkansformer där intressenter samt parter inom den svenska 

hästnäringen, föreningar, regioner och olika projektkonstellationer, 

inledningsvis kartlägger hästrelaterade utvecklingsmöjligheter genom att 

utröna behov och potentialer till projektet.  
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Kommunala stöd och bidrag till enskilda näringsidkare begränsas av 

kommunallagen vilket gör det svårt för Ronneby kommun att exempelvis 

stödja goda idéer som gynnar utveckling hos enskilda företag om det inte 

finns särskilda skäl.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att avslå motionen med hänvisning till den negativa ekonomiska påverkan en 

flytt utgör för kommunens totala gymnasieverksamhet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-09-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till den negativa 

ekonomiska påverkan en flytt utgör för kommunens totala 

gymnasieverksamhet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

med hänvisning till den negativa ekonomiska påverkan en flytt utgör för 

kommunens totala gymnasieverksamhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 361 Dnr 2017-000006 101 

Delgivningsärenden  

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

 Boverket, Bekräftelse om fullmakt 

 Revisionen Ronneby kommun, Granskning av resursfördelning till 

grundskolan 

 Revisionen Ronneby kommun, Revisorerna inbjuder till träff inför 

kommande granskning av bokslut 2017 

 Sveriges kommuner och landsting, cirkulär 17:45 

 Monika och Bengt-Olof Nilsson, störande buller från vindkraftverket 

i Lilla Kulleryd 3/9. 

 Styrelsen för stödföreningen småskalig vattenkraft, skrivelse till 

kommunstyrelsen från stödföreningen småskalig vattenkraft 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


