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§ 247 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Malin Norfall (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 248 Dnr 2018-000002 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschefen ger information om: 

 Samtal som förs med anledning av möjliga framtida etableringar. 

 Nya etableringsområden. 

 Besöksnäringsnoder. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S) och Roger Gardell (L). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschefen  
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§ 249 Dnr 2018-000181 356 

Ny taxekonstruktion VA 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB lämnar förslag till ny taxa och 

taxekonstruktionen för bolagets VA-verksamhet efter återremiss av 

kommunfullmäktige 2018-05-31.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag 

till ny taxa och taxekonstruktion för Ronneby Miljö & Teknik AB:s VA-

verksamhet. 

Kommunfullmäktige beslut 2018-05-31 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för komplettering av 

följande: 

1. En översyn av formuleringarna i §§ 21, 19 och 11 i förslag till ny taxa och 

taxekonstruktion för Ronneby Miljö & Teknik AB:s VA-verksamhet. 

2. En jämförelse görs om den nya taxan innebär en höjning eller sänkning 

gentemot den nuvarande taxan. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till ny taxa och taxekonstruktion 

för Ronneby Miljö & Teknik AB:s VA-verksamhet. Taxan gäller från och 

med första januari 2019. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med förändringen att det i § 22 i förslag till taxa och taxekonstruktion för 

Ronneby Miljö & Teknik AB:s VA-verksamhet ändras så att det är 

kommunfullmäktige som fastställer eventuella ändringar som sker på grund 

av förändring av Entreprenadindex E84 Litt 322.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- Godkänna förslag till ny taxa och taxekonstruktion för Ronneby 

Miljö & Teknik AB:s VA-verksamhet med förändringen att det i § 22 

i förslag till taxa och taxekonstruktion för Ronneby Miljö & Teknik 

AB:s VA-verksamhet ändras så att det är kommunfullmäktige som 

fastställer eventuella ändringar som sker på grund av förändring av 

Entreprenadindex E84 Litt 322. 

- Taxan gäller från och med 2019-01-01. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 250 Dnr 2018-000450 303 

Anhållan om införlivande av fastigheter i området Östra 
Viggen i verksamhetsområde för vatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna Vallen 

2-8, Ängsmarken 1 och 2, Del av Ronneby 22:1 i verksamhetsområde för 

vatten. 

 

Motivering till anhållan för införlivande: 

 

Dessa fastigheter ligger i direkt anslutning till det befintliga 

verksamhetsområdet. Visas enligt karta där fastigheterna är markerade 

mörkblå och befintligt verksamhetsområde Ljusblå. Fastigheterna är redan 

med i verksamhetsområde för spillvatten. 
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Förslag till beslut 

Ronneby Miljö & Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att införliva 

fastigheterna Vallen 2-8, Ängsmarken 1 och 2, Del av Ronneby 22:1 i 

verksamhetsområde för vatten.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018.08.27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Vallen 2-8, Ängsmarken 1 

och 2, Del av Ronneby 22:1 i verksamhetsområde för vatten. 

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 föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheterna 

Vallen 2-8, Ängsmarken 1 och 2, Del av Ronneby 22:1 i verksamhetsområde 

för vatten. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 251 Dnr 2017-000502 001 

Framtidens skolor- Förslag till beslut gällande rivning 
av Snäckebacksskolan  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige tog 2017-09-28 (§ 310, Dnr 2017. 000502 001) beslut 

gällande projektet ”Framtidens skolor”. Ett av delbesluten gällde ombyggnad 

av Snäckebacksskolan och då till en modern 4-9 skola för 700 elever. 

 

Ksau behandlade frågan, 2017-02-20, gällande rivning alternativt en 

kombination av rivning och nybyggnation av Snäckebacksskolan (Dnr 2016-

000 291 611). Inriktningen blev att behålla den äldsta delen, ”stenhuset”, 

samt NO delen och ”80- korridoren” längs med Esplanden.  

Under projekteringstiden, med konsulter, har det framkommit att 

ombyggnaden blir mer omfattande pga komplicerade tekniska lösningar. 

Tekniska förvaltningen har under maj månad rapporterat till 

Kommunstyrelsen om eventuella komplikationer med att bygga om gamla 

delar av skolan. 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen lämnar följande yttrande gällande rivning och 

nybyggnation (här kallat alternativ 2) 

 

 Sannolika oförutsedda tillkommande arbeten (ÄTA kostnader) kan 

uppstå, där risken är högre vid renovering än vid rivning och 

nybyggnation. Denna faktor ligger till grund för alternativ 2 som det 

mest fördelaktiga alternativet. 

 Eventuellt kortare byggtid, då risken för att problem under byggtiden 

minskar.   

 Projekteringstiden blir eventuellt kortare och enklare att genomföra.   

Skolgården blir mer öppen (så kallade gömställen försvinner).  

 Kostnaderna för hela byggprojektet blir sannolikt lägre vid rivning 

och nybyggnation än vid ombyggnation. Enligt bedömning ca 8 000 

tkr (inkl byggherrekostnader och oförutsett). Dock kan, enligt 

konsultbedömning, projektet bli ca 20 % dyrare än den summa som 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28.  
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Upphandling är planerad till våren 2019 för alt 2 (pga återkoppling med 

verksamheten samt konsulterna)  

Upphandling är planerad efter årsskiftet 2018/2019 för alt 1. 

 

Se även Projektbyggarens yttrande i bilaga 1. 

 

 

 

Tekniska förvaltningen har också konsekvensbedömt möjligheten att avvakta 

med ombyggnad av gymnastiksalen. 

  

 Ny bygglovsansökan kan överklagas.  

 En separat upphandling riskerar att bli mer kostsam (högre anbud) 

pga bland annat nya etableringskostnader, projekteringskostnader 

samt begränsad arbetsyta och framkomlighet för entreprenören. 

 Begränsad framkomlighet för samtliga trafikanter på Götgatan 

respektive Esplanaden. 

 Området blir en byggarbetsplats en gång till, med de 

störningsmoment som detta innebär för samtliga berörda. 

 Svårt att planera utemiljön om denna sker i etapper. Risk för att redan 

anlagd utemiljö förstörs. 

 Eleverna får begränsad utemiljöyta under byggtiden.  

 Eleverna har inte tillgång till idrottslokaler under byggtiden.  

 

Följande punkter är utlåtande ifrån verksamheten,  

 Tillfälliga lösningar för 650 – 700 elever, gällande idrott under 9-12 

månader. Mycket svårhanterat.  

 Nuvarande gymnastiksal med omklädningsrum är i stort behov av 

renovering och klarar inte en kapacitet på minst 70 timmar 

idrott/vecka.  

Tjänsteskrivelsen är upprättad i samarbete med Tekniska förvaltningen. 
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Förslag till beslut 

Med hänvisning till Tekniska förvaltningens- och projektbyggarens yttrande 

föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta om att Snäckebacksskolan rivs enligt 

alternativ 2, dvs allt utom den äldsta delen och gymnastiksalen, samt att hela 

projektet, dvs både skolan och gymnastiksalen, genomförs samtidigt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med hänvisning till tekniska förvaltningens- och 

projektbyggarens yttrande besluta om att Snäckebacksskolan rivs enligt 

alternativ 2, dvs allt utom den äldsta delen och gymnastiksalen, samt att hela 

projektet, dvs både skolan och gymnastiksalen, genomförs samtidigt. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (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 föreslår kommunfullmäktige att med hänvisning till 

tekniska förvaltningens- och projektbyggarens yttrande besluta om att 

Snäckebacksskolan rivs enligt alternativ 2, dvs allt utom den äldsta delen och 

gymnastiksalen, samt att hela projektet, dvs både skolan och gymnastiksalen, 

genomförs samtidigt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 252 Dnr 2018-000377 003 

Ny förbundsordning Sydarkivera 

 

Sammanfattning  

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 6 april 2018 § 8 antagit ny 

förbundsordning att gälla från och med 2019-01-01. Ändringarna har gjorts 

med anledning av den nya kommunallagen och förändringar har även gjorts i 

utträdesparafen 13 i förbundsordningen. Det förslag som Sydarkivera har 

översänt är dock endast delvis justerat med anledning av nya 

kommunallagen. 

Följande punkter berörs: 

5.9 ska istället vara 9 kap 3 § och 9 kap 7 § 

5.10 ska istället vara 5 kap 1 § 

6.4 ska istället vara 9 kap 3 § och 9 kap 7 § 

12.5 ska istället vara 8 kap 12 § 

 

Ny förbundsordning måste antas i alla medlemskommuners och anslutande 

kommuners kommunfullmäktige.  

 

Sydarkiveras förbundsfullmäktige har samma datum antagit tre nya 

medlemmar att inträda i förbundet från 1 januari 2019; Lomma kommun, 

Mörbylånga kommun och Nybro kommun. Det innebär att förbundet då har 

27 medlemmar. 

Förbundet har antagit en budget för 2019 och plan för 2020–2021. För år 

2019 betalar alla kommuner samma avgift som tidigare dvs 27 kr per 

kommuninvånare.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att 

med ovan presenterade ändringar i laghänvisningar anta förbundsordning för 

Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya 

förbundsmedlemmar och ekonomi.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med ovan presenterade ändringar i laghänvisningar 

anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet 

inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 

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 föreslår kommunfullmäktige att med ovan presenterade 

ändringar i laghänvisningar anta förbundsordning för Kommunalförbundet 

Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och 

ekonomi. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 253 Dnr 2018-000371 253 

Ronneby 22:1, ansökan köp av mark viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Blekinge Hyrbil AB önskar köpa del av fastigheten Roenneby 22:1 på 

Viggenområdet för att bygga bilhall och verkstad. Förslag till köpekontrakt 

finns upprättat.  

Bedömning 

Blekinge Hyrbil AB önskar köpa del av fastigheten Ronneby 22:1 på 

Viggenområdet bredvid Jysk för att bygga bilhall och verkstad. Försäljning 

av bilar kommer att ingå i verksamheten. Kvadratmeterpriset på 

Viggenområdet är 80 kronor. Köparen står för förrättningskostnaderna. 

Arrendeavtal för det område som i detaljplan är lokalgata ska upprättas. 

Tanken är tillköp av detta område när detaljplanen är ändrad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt.  

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 föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

förslag till köpekontrakt.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 254 Dnr 2018-000388 253 

Sörby 5:8, köp av mark 

 

Sammanfattning  

Selmtec AB är intresserade av att förvärva fastigheten Sörby 5:8. Man vill 

utveckla växthusverksamheten.  

Bedömning 

Selmtec AB är intresserade av att förvärva Sörby 5:8 där stadsträdgården 

ligger. Man vill kunna utveckla verksamheten och hantera bland annat 

blomsterhandel till övriga företag på aktuell tomt. Tekniska förvaltningen 

som idag huserar på fastigheten håller på med en överenskommelse om att 

hyra delar av växthusen från köparen. Köparen är villig till detta. Genom ett 

hyreskontrakt slipper man bygga nya växthus för att kunna bland annat 

vinterförvara kommunens växtlighet. 

 

Markundersökning har gjorts och visar inte på några föreoreningshalter som 

behöver åtgärdas. Markundersökningen ligger som underlag.  

 

Sörby 5:8 ligger delvis norr om Sörbybäcken. Den biten förslås ligga kvar i 

kommunal ägo. På det markområdet utmynnar en större dräneringsledning 

som kommunen vill ha rådighet över. Likaså sträcker sig Sörby 5:8 ut i väg 

27. Vägområdet föreslås ligga kvar i kommunens ägo. För att säkerställa 

dessa två områdena krävs en fastighetsreglering. Lantmäterikostnaden 

föreslås betalas av kommunen i detta fall och marken regleras till Ronneby 

22:1.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(89) 
2018-09-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat 

köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(89) 
2018-09-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 255 Dnr 2018-000414 251 

Marksanering av Östra piren 

 

Sammanfattning  

För att komma vidare med exploatering av östra piren är marksanering 

nödvändig inom vissa områden.  

Bedömning 

ÅF Infrastructure har tagit fram en fördjupad miljöundersökning. En 

förkortad version finns med som underlag, fullständig rapport finns hos 

handläggaren. De största delarna av föroreningarna återfinns i översta 

markskiktet. Schaktsanering enligt minimialternativet – där man schaktar 

bort i de områden där man funnit föroreningar som överstiger riktvärdena ses 

som bästa alternativ. Kostnadsberäkningen bygger på extern 

omhändertagande. Det är osäkert i dagsläget om aktuella massor kan 

hanteras inom kommunen eller de behöver köras längre bort. Kostnaden för 

saneringen är beräknad till 3 miljoner.  

 

För att kunna genomföra nybyggnation på östra piren samt fortsätta med den 

pågående exploateringen är en sanering nödvändig.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta anslå tre miljoner för sanering av 

östra piren.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Upprätta ett exploateringskonto om tre miljoner kronor avsett för 

arbetet med östra piren. Finansiering sker genom extern upplåning. 

2. Anslå tre miljoner kronor från upprättat exploateringskonto, enligt 

punkt 1, för sanering av Östra piren.  

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 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Upprätta ett exploateringskonto om tre miljoner kronor avsett för 

arbetet med östra piren. Finansiering sker genom extern upplåning. 

2. Anslå tre miljoner kronor från upprättat exploateringskonto, enligt 

punkt 1, för sanering av Östra piren.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 256 Dnr 2018-000435 253 

Rustorp 1:32, försäljning av del av fastighet 

 

Sammanfattning  

Tarkett har intresse av att förvärva del av Rustorp 1:32 för att kunna planera 

för utökning av sin verksamhet. Området som är intressant är detaljplanelagt 

för industriändamål.  

Bedömning 

Tarkett har intresse av att förvärva del av Rustorp 1:32 för att kunna planera 

för utökning av sin verksamhet. Området som är intressant är redan idag 

detaljplanelagt för industriändamål. På området har tidigare cisterner stått 

och marken har sanerats av tidigare ägare. Saneringsrapport finns. Ett antal 

ledningar finns på det aktuella området men inget som påverkar 

rättighetshavaren. Köparen är informerad om dessa ledningar och dess 

ungefärliga läge.  

Köpets avgränsning på marken har diskuterat och förslaget finns redovisat på 

bifogad karta. Gränserna följer detaljplanen. Köpesumma är satt till 

1 400 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), 

Kenneth Michaelsson (C), Åsa Evaldsson (M) och Willy Persson (KD). 

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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef  

Näringslivschef  
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§ 257 Dnr 2014-000181 253 

Göholm 14:1 Ansökan om köp av arrendetomt 

 

Sammanfattning  

Sökanden arrenderar sedan 2008 tomt för fritidsbostad i Göhamn och vill 

köpa in marken för att eventuellt kunna flytta hit. 

När nu Försvaret vill köpa in sin arrenderade mark är det läge att genomföra 

även denna försäljning.  

Bedömning 

Sökande har sedan 2008 arrenderat tomt till sin fritidsbostad (ofri grund). 

Tomtytan föreslås till ca 630 kvm. Denna yta kan ändras vid 

lantmäteriförrättningen beroende på hur Fortifikationsverket och kommunen 

bestämmer kommande gränser.  

 

Priset föreslås till 300 kronor/kvm. Köparen står för lantmäteriförrättningen. 

 

Miljö- och Byggnadsnämnden har haft ärendet på remiss och är positiva till 

en försäljning under förutsättning att försvarsmakten inte har något att 

invända. Fortifikationsverket har bekräftat att de inte har något att erinra.  

 

Befintligt arrendeavtal upphör i och med att köpet vinner laga kraft.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna bilagt 

Kontrakt för köp av del av fastighet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt bilagt köpekontrakt.    

Deltar i debatten 

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

(S). 
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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 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna försäljning 

enligt bilagt köpekontrakt.    

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 258 Dnr 2017-000698 214 

Antagande av ny detaljplan för Hoby 1:73 m.fl (Lindebo)  

 

Sammanfattning  

2015-03-26 beslutade Kommunfullmäktige § 80 att ge Miljö- och 

byggnadsnämnden i uppdrag att presentera en ny detaljplan för 30 – 40 nya 

lägenheter för Lindeboområdet i Bräkne Hoby. Med anledning av områdets 

närhet till Blekinge kustbana och även potentiella markföroreningar har flera 

undersökningar utförts i under våren 2017. Planförslaget har sänts ut för 

granskning under perioden från 2018-04-02 till och med 2018-04-23. Efter 

revideringar av planhandlingarna har förslaget godkänts av miljö- och 

byggnadsnämnden 2018 § 155 före det att planen antas av 

kommunfullmäktige.  

Bedömning 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av det befintliga 

vård- och äldreboendet Lindebo med 30 – 40 nya lägenheter. Då vård- och 

bostadsändamål är så kallade känsliga markanvändningar behöver flera 

skyddsåtgärder regleras i en ny detaljplan. Då planområdet ligger i direkt 

anslutning till Blekinge kustbana har följande undersökningar genomförts för 

att klarlägga platsens tekniska förutsättningar för en känslig 

markanvändning: 

 En detaljerad riskbedömning 

 Trafikbullerutredning 

 Utredning av markvibrationer 

 En översiktlig miljöteknisk markundersökning 

 

Med anledning av Blekinge kustbana har en skyddszon på 30 meter från 

yttre räl på spåret reglerats i förslaget till ny detaljplan. Detta beror på att 

människor inte stadigvarande ska vistas i det direkta riskområdet vid en 

eventuell urspårning. Detta skyddsområde sammanfaller också med 

vibrationsutredningens rekommenderade komfortzon på minst 25 meter från 

spårområdet. 

 

Trafikbullerutredningen visar att skyddsåtgärder i form av till exempel 

bullerplank behövs utmed järnvägsspåret för att gällande riktvärden för 
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trafikbuller skall kunna uppnås för den nya bebyggelsen. Mot bakgrund av 

detta har det i planen reglerats att en kombination av bullervall och 

bullerplank uppförs inom skyddsområdet längs spåret. Utöver buller 

genererar framförallt tågtrafiken också vibrationer, detta har i detaljplanen 

inneburit en bestämmelse om grundläggningstyp. Då marken i området 

består av svallsediment, det vill säga en grusig jordart, är den känslig för 

vibrationer och en ny bebyggelse skulle då behöva pålas enligt utredningens 

rekommendation. 

 

Genom granskningsskedet har planförslaget reviderats så att största möjliga 

hänsyn till inkomna synpunkter har tagits. Detaljplanekartan har förutom 

nedan angivna ändringar i sakfrågor också fått ett nytt format från A2 till 

A1.format. Revideringarna av planförslaget består sammanfattningsvis av 

följande: 

Plankarta 

 Planbestämmelsen ”m? - Bullervall eller bullerplank med en höjd av 

4,0 meter över anslutande marknivå” kompletteras med ”…ska 

finnas”. 

 Planbestämmelsen om uppförande av bullerplank har reviderats… så 

att den ska vara klar innan inflyttning (slutbesked) får ske/kan 

utfärdas. 

 Plankartan har tillförts en bestämmelse om konstruktion av bjälklag i 

betong. 

 Illustrationen för utformning av bulleravskärmningen har reviderats. 

 

Planbeskrivning 

 Tillägg av lantmäteriets akt-referens under rubriken El- och tele och 

Servitut i planbeskrivningen. 

 Tillägg gällande att exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar 

under rubrikerna El och tele respektive Värme. 

 Avsnittet Störningar, risker och trafikbuller har kompletterats med 

två nya kartbilder för ekvivalent respektive maximal utbredning av 

buller vid år 2040.  

 Avsnittet Utformning av ny bebyggelse har reviderats så att den 

beskrivande texten för ”m? - Bullervall eller bullerplank med en höjd 

av 4,0 meter över anslutande marknivå ska finnas” stämmer överens 

med plankartan.  
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Förslag till beslut 

Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny detaljplan för Hoby 

1:73 med flera fastigheter (Lindebo) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och 

bygglagen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till ny detaljplan för Hoby 1:73 med 

flera fastigheter (Lindebo) i enlighet med 5 kap. 27 § Plan- och bygglagen. 

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 föreslår kommunfullmäktige att anta förslaget till ny 

detaljplan för Hoby 1:73 med flera fastigheter (Lindebo) i enlighet med 5 

kap. 27 § Plan- och bygglagen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 259 Dnr 2017-000632 253 

Försäljning del av Reparatören 1 och Ronneby 22:1, 
Sörbyvägen 41, Ronneby, Hunddagis 

 

Sammanfattning  

Del av Reparatören 1, Hunddagis har funnits på den s.k. Försäljningslistan 

sedan 2009. Ronneby Hunddagis Förening, hyrde del av Reparatören 1 från 

2007 till 2016. Från och med 2017 hyr Magnus Martinsson genom sitt 

företag Silfverforsens Kaffestuga AB del av Reparatören 1. Hyrestiden var 

på fyra månader och förlängs nu med en månad i taget. 

 

Silfverforsens Kaffestuga AB erlägger en hyra på 2 348 kr/månad, 

uppvärmning, elförbrukning, va-kostnader ingår i hyran.  

 

Silfverforsens Kaffestuga AB är ett socialt företag som en del i 

verksamheten driver hunddagisverksamhet i lokalerna och på fastigheten. 

 

På fastigheten Reparatören 1 finns förråd och garage på den västra delen i 

anslutning till Ronneby Miljö & Teknik AB:s och Ronneby kommuns 

förrådsområde i Sörby. Silfverforsens Kaffestuga AB disponerar en 

barackbyggnad och ett antal hundgårdar för sin verksamhet på det område 

som är föreslaget att avstyckas och försäljas. I bilaga 1 finns översiktskarta, 

karta och förslag till avstyckning. 

 

Sydostfastigheter Mäklarbyrå genomförde 2017-11-01 en 

marknadsvärdering och angav ett marknadsvärde på 575 000 kr. Bilder på 

objektet finns i bilaga 2. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-04, § 420 ”att sälja del av 

Reparatören 1 samt delar av Ronneby 22:1, Sörbyvägen 41, Ronneby, 

Hunddagis enligt karta, till detta protokoll bifogad bilaga 17, till Nya 

Ronneby Hunddagis AB för en köpeskilling av 575 000 kr samt att 

kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen att slutföra 

försäljningen.”  
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Genom skrivelse, inkommen till kommunen 2018-03-29, angav Magnus 

Martinsson att han har blivit lovad att få ”ta över fastigheten för 1 krona”. I 

samma skrivelse har Magnus Martinsson ifrågasatt värderingen. 

 

I mail till kommunen 2018-04-13 har Magnus Martinsson meddelat: ” 

Silfverforsens Kaffestuga AB överordnad Nya Ronneby Hunddagis kommer 

ej godta Ronneby Kommuns köpeskilling ang fastigheten del av Reparatören 

1”. 

 

Sydostfastigheter Mäklarbyrå upprättade 2018-06-07, på uppdrag av 

Tekniska förvaltningen, en objektsbeskrivning där anbuden skulle vara 

mäklaren tillhanda 2018-07-03, anbudslista enligt bilaga 3, de skriftliga 

anbuden enligt bilagorna 4 och 5. 

Bedömning 

Budgivningen har givit vid handen att en budgivare Peter Axelsson, 

Sävsjömålavägen 29, 370 62 Bräkne-Hoby har lagt det högsta budet. 

 

Peter Axelsson har för avsikt att arrendera ut fastigheten till en förening som 

är under bildande, FHH, Föreningen Hund och Hobby. Avsikten är att denna 

förening kommer att ta över personal och även erbjuda nuvarande kunder 

(d.v.s. hundägarna) plats till samma pris som 2018.  

 

Sedan 2009, då det berörda objektet togs upp på den s.k. försäljningslistan 

har kommunens behov av mark i området förändrats. Innan ett beslut om 

försäljning tas, bör kommunen utreda användningen av det samlade området, 

fastigheterna Reparatören 1 och 2, del av Ronneby 22:1 samt samutnyttjande 

av Ronneby kommuns Centralförråd, fastigheten Reparatören 3, ägd av 

Ronneby Miljö Teknik AB. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avstå från 

försäljningen då det bud som inkommit är för lågt. 

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 

Kommunstyrelsen avstår från försäljning då det bud som inkommit är för 

lågt.  

________________ 

Exp: 

Per Engström  

Budgivare 
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§ 260 Dnr 2018-000330 869 

Projekt Gripshunden 

 

Sammanfattning  

Bakgrund Gribshunden och stadsmuseum 

 

Ronneby kommun utvecklar tillsammans med Blekinge museum och en rad 

samarbetspartners (bl.a. Södertörns högskola, Stockholms universitet, Lunds 

universitet, University of Southampton, Försvarshögskolan, Danska 

Nationalmuseet och företaget MMT) forskningen runt det unika skeppet 

Gribshunden, som sjönk utanför Stora Ekön år 1495. Gribshunden är på 

samma gång är både lokalhistoria, nationell historia och världshistoria. 

Skeppet har en internationell prägel och byggdes sannolikt i Burgund 

(Holland eller Flandern). Träprover har visat att virket som använts fälldes 

vintern 1482-83 nära floden Meuse i nuvarande norra Frankrike. 

Byggnadstekniken uppvisar också likheter med spanskt skeppsbyggande, 

vilket skapat stort intresse på Iberiska halvön.  

 

Gribshunden sjönk just under de stora upptäcktsresornas tid. Columbus 

seglade till Amerika 1492 och Vasco da Gama till Indien 1498, just med den 

typ av kravellbyggda fartyg som Gribshunden är det enda kända överlevande 

exemplet av i världen. Skeppet blev under 1480-talet den danske kungens 

Hans flaggskepp. På väg till förhandlingar i Kalmar (Kung Hans ville bli 

svensk kung i enlighet med Kalmarunionen), gick skeppet till botten vid 

Ronneby under dramatiska omständigheter. Den 2015 bärgade stävfiguren 

föreställer ett sorts monster med ett människohuvud i käftarna, vilket gör 

skeppet än mer spektakulärt. Att figuren är i så gott skick efter 520 år under 

vatten antyder att det finns många andra fynd att upptäcka och forska på. 

Stävfiguren konserveras fram till början av 2019 på Danmarks 

Nationalmuseum i Köpenhamn.  

 

Ett stadsmuseum för Ronnebys historia diskuterats i flera årtionden, men 

aldrig realiserats. Ronnebys historia är lång och fascinerande och 

Gribshunden ger, tillsammans med de spektakulära fynden av guldgubbar, 

keltiska bronsmasker och romerska byster i Västra Vång, ny aktualitet till 

denna diskussion. Ronneby kommun har därför en tid återigen undersökt 

möjligheterna för en utveckling av ett stadsmuseum, denna gång med 

särskild inriktning på de pågående större forskningsprojekten och att skapa 

ett upplevelsecenter eller ett interaktivt museum. Profileringen skapas i så 

fall runt Gribshunden.    
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Projektkontor i Kallvattenkuren 

 

En arbetsgrupp under ledning av kommunstrateg Anders Engblom, med 

deltagande av bl.a. kommundirektör, stadsarkitekt och tf stadsarkitekt, 

näringslivschef, kultur- och fritidschef, enhetschef Kulturcentrum, samt en 

rad medarbetare på Blekinge museum har undersökt olika aspekter av 

projektkontor och ett eventuellt framtida museum.  

Vi föreslår här etableringen av ett projektkontor runt ett nytt museum i 

Ronneby under hösten 2018. Profileringen bör ske runt skeppet 

Gribshunden, men tanken är att översiktligt beröra hela Ronnebys historia 

(inklusive fynden från Vång). Syftet med en etablering av ett projektkontor i 

Kallvattenkuren är att djupare kunna utreda förutsättningarna för ett 

permanent museum, samt att vidmakthålla intresset för museiprojektet fram 

till att ett eventuellt nytt museum kan stå klart (vilket vid gynnsamma 

förhållanden beräknas kunna ta tre år efter beslut, eller ca fyra år från nu). 

Vidare är det viktigt att kunna ta in synpunkter på museets utformning från 

allmänhet, skolor, företag, föreningar, forskarvärld och andra intressenter. 

Kombinationen av utställning och projektkontor ger flexibilitet i 

möjligheterna till denna övergripande kunskapsinsamling och diskussion.  

 

Projektkontoret i Kallvattenkuren kan även stärka Brunnsparken som 

besöksmål. Tillsammans med naturum utgör dessa bägge verksamheter ett 

kluster som underlättar för och attraherar besökare att orientera sig i 

Ronnebys natur, geografi och historia. Det är dock viktigt att understryka att 

byggnaden inte lämpar sig som permanent museum, då lokalerna är för små, 

samt att det är mycket svårt att uppnå museistandard för säkerhet både för 

inbrott och brand. Vattenkuren ersätter alltså inte behovet av ett museum 

utan är en del av vägen till ett museum. 

 

Investeringar och drift 

  

Ronneby kommun äger Kallvattenkuren och disponerar från halvårsskiftet 

2018 hela byggnaden, efter det att en extern hyresgäst flyttat ut. Fastigheten 

är relativt nyrenoverad och har bra biytor. Dock behöver en del anpassningar 

göras om byggnaden ska kunna användas optimalt som projektkontor och 

utställningshall. Till detta kommer också kostnaden för att bygga en 

utställning i den ca 150 m2 stora hallen. Utställningskostnad på 

internationellt gångbara museer är ca 30 000 kr per m2 (avstämt med bl.a. 

Maritina museerna och nyöppnade Vikingaliv) och det är viktigt att 

utställningen blir ”tillräckligt bra” för att peka framåt mot ett högkvalitativt 

framtida museum. I detta fall kommer Blekinge museum stå för en del av 
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ytan med redan befintlig digital produktion, kopia av figurhuvudet mm, men 

i övrigt måste utställningen nyproduceras. Se bifogad bilaga 1 ”Presentation 

projektkontor och utställning i Kallvattenkuren” för mer information om 

detta. Totalkostnaden för anpassning och utställning beräknas vara 3 

miljoner kronor, vilket äskas i detta beslutsförslag.   

 

Driftskostnaderna för Kallvattenkuren uppskattas till totalt 1,5 miljoner per 

år (exklusive ev. kommunal internhyra). Detta baseras på uppskattningar av 

öppettider samt på siffror från Naturum. Naturum (som finansieras av 

Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Ronneby kommun som hyresvärd) har 

en liknande struktur för sin i verksamhet i Brunnsparken. Personalkostnader 

för öppethållande ligger på 1,1 miljoner kr (främst öppet sommarhalvåret) 

och fasta kostnader på ca 200 000 kr (larm, el, värme etc.). Uppdateringar av 

utställningen, teknik mm ligger på ca 200 000 kr per år, något som är rimligt 

att anta även i Kallvattenkuren i takt med att forskningen går framåt. Utöver 

detta tillkommer de lönekostnader som finns för befintlig personal som 

lägger tid i projektet (kommunstrateg, stadsarkitekt, kultur- och fritidschef 

osv).  

 

Vad gäller den fortsatta forskningen så förväntas inte Ronneby kommun 

lägga ytterligare medel på den (utöver det redan avtalade samarbetsprojektet 

med Blekinge museum). På motsvarande sätt deltar inte Blekinge museum i 

investeringarna i byggnader. Istället söker Blekinge museum och olika 

partners pengar till fortsätta forskningsinsatser ur svenska och danska 

forskningsfonder och EU-fonder. Ett arbete har också startats upp för att 

hitta sponsorer och donatorer bland företag och privatpersoner. Detta arbete 

kan samordnas med kommunens finansieringsarbete runt ett museum om ett 

projektkontor kommer till stånd.  

 

De möjliga vinsterna och fördelarna med en satsning på museum finns 

sammanfattade i bilaga 2 ”Antal besökare och nyttan som kan förväntas av 

ett museum”. 

 

Lokalisering av permanent museum 
 

Under Kommunstyrelsen den 5 juni gavs uppdraget att se närmare på andra 

lokaliseringar än det föreslagna f.d. Elverket. Det så kallade SIFO-huset 

lades till de tidigare, kvarteret David och Gamla Rådhuset. Se bifogade 

bilaga 3”Lokaliseringsförslag Elverk, Rådhus och David”, samt bilaga 4 

”Lokaliseringsförslag SIFO-huset” för närmare information om dessa objekt. 

Arbetsgruppen gör fortsatt bedömningen att Elverket är det bästa alternativet 

som bas för ett museum, tillsammans med en tillbyggnad som bör utformas 
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till att bli ett besöksmål i sig. I bilaga 5 ”Presentation Elverket som bas för 

permanent museum” finns utkast på de möjligheter arbetsgruppen ser. En 

fortsatt utvärdering av de olika objekten kan göras inom ramen för ett 

projektkontor, men av avtalsmässiga skäl är det viktigt att ett beslut om 

lokalisering inte drar ut för mycket på tiden. Detta gäller både för att 

kommunen/fastighetsägaren ska kunna agera på befintliga avtal som finns i 

respektive byggnad idag, och att de externa verksamheter som finns i 

närheten av lokaliseringen likaledes ska ha möjlighet att kunna reagera på 

signalerna om museum.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås, angående Vattenkuren, besluta: 

  

- att skapa ett projektkontor i den s.k. Vattenkuren i Brunnsparken 

- att avsätta 3 miljoner kr i investeringar för ombyggnad och utställning 

- att driftmedel om 1,5 miljoner kr per år 2019-2021 (med möjlig 

förlängning) budgeteras 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen, angående lokalisering av permanent 

museum besluta: 

 

- att arbetsgruppen får i uppdrag att inför KS 4/12 ha avslutat 

undersökningarna om lokalisering av museum i det gamla Elverket för att 

kunna agera 2019. 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Presentation projektkontor och utställning i Kallvattenkuren 

Bilaga 2 Antal besökare och nyttan av museum 

Bilaga 3 Lokaliseringsförslag Elver, Rådhus och David 

Bilaga 4 Lokaliseringsförslag SIFO-huset m.fl 

Bilaga 5 Presentation Elverket som bas för permanent museum 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

- att skapa ett projektkontor i den s.k. Vattenkuren i Brunnsparken 

- att avsätta 3 miljoner kr i investeringar för ombyggnad och utställning 

- att driftmedel om 1,5 miljoner kr per år 2019-2021 (med möjlig 

förlängning) budgeteras 

 

Vidare föreslås kommunstyrelsen, angående lokalisering av permanent 

museum besluta: 

 

- att arbetsgruppen får i uppdrag att inför KS 4/12 ha avslutat 

undersökningarna om lokalisering av museum i det gamla Elverket för att 

kunna agera 2019. 

 

Samtliga investerings- och driftkostnader tas med till budgetberedningen. 

Deltar i debatten 

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

Eric Wildros (S), Lennarth Förberg (M) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med följande tillägg och ändringar: 

- Fjärde att-satsen: arbetsgruppen får i uppdrag att inför 

kommunstyrelsen i juni månad 2019 och efter dialog med 

allmänheten återkomma med förslag på lokalisering. 

- Ny att-sats: kommunfullmäktige anslår 300 000 kronor för 

innevarande år (2018) i syfte att påbörja arbetet med en projekt 

utställning redan i år. Finansieringen sker via kommunstyrelsen 

konto för projektmedel.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

- att skapa ett projektkontor i den s.k. Vattenkuren i Brunnsparken 

- att avsätta 3 miljoner kr i investeringar för ombyggnad och 

utställning 

- att driftmedel om 1,5 miljoner kr per år 2019-2021 (med möjlig 

förlängning) budgeteras 

- att anslå 300 000 kronor för innevarande år (2018) i syfte att påbörja 

arbetet med en projekt utställning redan i år. Finansieringen sker via 

kommunstyrelsen konto för projektmedel. 

 

Samtliga investerings- och driftkostnader (förutom de 300 000 kronor som 

föreslås finansieras från kommunstyrelsens konto för projektmedel) tas med 

till budgetberedningen för vidare hantering. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att arbetsgruppen får i uppdrag att 

inför kommunstyrelsen i juni månad 2019 och efter dialog med allmänheten 

återkomma med förslag på lokalisering. 

 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom 

Kommunfullmäktige 
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§ 261 Dnr 2018-000267 007 

Granskningsrapport - översiktlig granskning avseende 
komponentredovisning 

 

Sammanfattning  

Kommunens förtroendevalda revisorer har låtit EY granska kommunens 

komponentredovisning av anläggningstillgångar med syfte att gå igenom den 

indelning av komponenter som påbörjades under 2017. 

 

Granskningen genomfördes med utgångspunkt från rekommendation 

gällande materiella anläggningstillgångar från Rådet för kommunal 

redovisning. 

 

Sammanfattningsvis lämnas följande synpunkter från EY på åtgärder kvar att 

göra: 

 Brunnsbadet har ännu inte komponentindelats, vilket måste ske. 

 Principer bör fastställas gällande gränsdragningar mellan 

reinvestering och underhåll på fastigheter i det dagliga arbetet. 

 Principer bör fastställas gällande gränsdragningar mellan 

reinvestering och underhåll på gator och vägar i det dagliga arbetet.  

Bedömning 

Att ändra principer för hur anläggningstillgångar ska redovisas var ett 

omfattande arbete. Då arbetet skulle påbörjas fanns få andra kommuner att 

snegla på och praxis hade inte satt sig. Därför valde vi att arbeta med ett 

successivt införande under i huvudsak två år för att rent praktiskt hinna med 

och lära under tiden.  

 

För att inte tidsmässigt skjuta på det redovisningsmässiga införandet av 

komponentredovisning längre än nödvändigt, gjordes en löpande övergång. 

Detta gav en större budgetavvikelse år 2017, vilket informerades om vid 

samtliga formella uppföljningar under året. Inför 2018 kunde avvikelsen 

hanteras i budgetprocessen. 
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Brunnsbadet som kvarstår att komponentindela, är en specialanläggning som 

inte kan indelas i samma komponenter som andra fastigheter. Här krävs viss 

specialkompetens för att dela in i lämpliga komponenter. Av praktiska skäl 

är det inte möjligt att nu göra komponentindelningen 2018 utan avsikten är 

att Brunnsbadet ska vara komponentindelat från och med 2019.   

 

Principer för gränsdragningar mellan reinvestering och underhåll på 

fastigheter finns framtagna och tillämpas.  

 

Principer för gränsdragningar mellan reinvestering och underhåll på gator 

och vägar finns framtagna och tillämpas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att lämna 

ovanstående som svar på granskningsrapport avseende 

komponentredovisning.   

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 lämnar ovanstående som svar på granskningsrapport 

avseende komponentredovisning. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Ekonomichefen  
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§ 262 Dnr 2018-000384 101 

Tillämpningsanvisningar till internkontrollreglementet 

 

Sammanfattning  

Ernst & Young granskade hösten 2017, på uppdrag av de förtroendevalda 

revisorerna i Ronneby kommun, kommunens arbete med intern kontroll i 

syfte att bedöma om det sker ändamålsenligt. Utifrån granskningsresultatet 

rekommenderade Ernst & Young bl a   

1. att ansvariga nämnder tillser att det genomförs en systematisk och 

dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys inkl ta fram en s k 

bruttolista 

2. kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer/mallar avseende 

dokumentationen av internkontrollen, såväl kring risk- och 

väsentlighetsanalysen som kring uppföljningen av kontrollmomenten. 

 

Kommunstyrelsen uppdrog därför åt kommunledningsförvaltningen att se 

över nuvarande internkontrollreglemente och tillämpningsföreskrifter. 

Kommunledningsförvaltningen har i samarbete med representanter från 

förvaltningar och bolag tagit fram ett reviderat förslag till nya 

tillämpningsanvisningar. Revideringarna utgörs framför allt av: 

 ett nytt årshjul som utgår från att tidigarelägga uppföljning och 

rapportering i nämnder och bolagsstyrelser. Vinsterna med detta är bl 

a att avvikelser upptäckts tidigare och arbetet fördelas jämnare över 

året då årsskiftena mycket domineras av bokslutsarbete,  

 

 att bruttolistor med risker och internkontrollmoment tas fram och 

presenteras på politisk nivå. Bruttolistor har de fördelarna att 

diskussionen vidgas när man väljer att inte bara studera de mest 

riskfyllda processerna, att risköversynen blir tydligare eftersom den 

dokumenteras samt att de kan användas vid kommande års arbete 

med internkontrollplaner,  

 

 att processen med att ta fram internkontrollplaner inleds med att 

kommunstyrelsen, efter förslag från kommunledningsförvaltningen, 
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fastställer gemensamma riskområden som nämnder och 

bolagsstyrelser särskilt ska beakta i sitt internkontrollarbete, 

 

 att det ställs krav på verksamheten att uppföljningarna ska 

dokumenteras och förvaras så att de är lättåtkomliga i efterhand både 

för den som gjort kontrollen och den som blivit kontrollerad. 

Bedömning 

Med förslaget till ändringar i tillämpningsanvisningarna till 

internkontrollreglementet är bedömningen att kommunens arbete med 

internkontroll förstärks ytterligare och att det blir en tydligare styrning från 

politiskt håll.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

anta det nya förslaget till tillämpningsanvisningar till 

internkontrollreglementet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

anta det nya förslaget till tillämpningsanvisningar till 

internkontrollreglementet. 

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 antar det nya förslaget till tillämpningsanvisningar till 

internkontrollreglementet. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetsutvecklaren, enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 263 Dnr 2018-000130 007 

Revision - uppföljning av 2016 års 
granskningsrapporter 

 

Sammanfattning  

Ernst and Young har, på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna, gjort en 

uppföljning av de fem granskningar som genomfördes 2016. Granskningarna 

var följande: 

 

 Avtalsuppföljningar 

 Måluppfyllelse, tillsyn och lokalförsörjning inom förskolan 

 Kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag 

 Kommunstyrelsens uppsikt 

 Delegering och myndighetsutövning 

 

Ernst and Young bedömer att följande rekommendationer kvarstår till 

kommunstyrelsen: 

 

 Tidigarelägga uppföljningen av intern kontroll 

 Säkerställa att underlag från kommunalförbundet CURA delges 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 Arbeta fram en lokalförsörjningsplan som bygger på demografiska 

prognoser och ekonomiska analyser 

 Finna former för att systematisera och utveckla den strategiska 

långtidsplaneringen i kommunen. 

.  

Bedömning 

Tidigarelägga uppföljningen av intern kontroll: 

Kommunstyrelsen beslutade i § 134/2018 att uppföljningen av 

kommunstyrelsens internkontrollplan ska redovisas för kommunstyrelsen i 

december samma år. Vidare beslutades kommunstyrelsen i § 138/2018 att 
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uppdra åt kommunledningsförvaltningen att se över nuvarande 

internkontrollreglemente och tillämpningsföreskrifter - att tidigarelägga 

uppföljningen av intern kontroll för samtliga nämnder ligger naturligt som en 

del i detta uppdrag. Uppdraget förväntas avrapporteras i september i 

kommunstyrelsen. En liten arbetsgrupp har bildats för arbetet och på förslag 

är en tidsförskjutning gällande årshjulet för internkontroll i syfte att snabba 

upp rapportering. Att tidigarelägga uppföljningen har även den fördelen att 

arbetet för tjänstemän och nämnder fördelas jämnare över året då årsskiftet 

domineras av bokslutsarbete. 

Säkerställa att underlag från kommunalförbundet CURA delges 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige: 

I § 67/2017 från 170223 observerade kommunfullmäktige att Cura inkom 

med sin delårsrapport för 1601-08 väldigt sent och kf beslutade då att notera 

informationen till protokollet samt att anmoda Cura Individutveckling att 

expediera ärenden så att de fortfarande är aktuella. Det är viktigt att hålla 

ärendet under uppsikt då det uppenbarligen brustit i rutinerna men 

kommunfullmäktige ämnar inte i nuläget vidta ytterligare åtgärder. 

 

Arbeta fram en lokalförsörjningsplan som bygger på demografiska prognoser 

och ekonomiska analyser och finna former för att systematisera och utveckla 

den strategiska långtidsplaneringen i kommunen: 

I dagsläget har inte Lokalförsörjningsenheten uppdraget att försörja 

kommunens verksamheter med lokaler för alla deras behov. Däremot 

kommer, under en snar framtid, en översyn av kommunstyrelsens 

verksamheter att göras. 

 

Tekniska förvaltningen har länge efterlyst den typ av behovsanalys som 

skulle kunna användas för en bättre långsiktig planering. Ett sådant underlag 

finns nu framtaget av Utbildningsförvaltningen. Den beskriver ett 

verksamhetsbehov vilket kan bearbetas till en lokalförsörjningsplan. Det 

ligger, i dagsläget, inte i planeringen att genomföra detta.  

 

Under hösten 2018 kommer en ökad lokalsamordning mellan de kommunala 

fastighetsbolagen och Lokalförsörjningsenheten, men förhoppningsvis även 

med privata aktörer, att ske. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom svaret i texten ovan.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom svaret i texten ovan.  

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 ställer sig bakom svaret i texten ovan. 

________________ 

Exp: 

Revisonen  

Verksamhetsutvecklaren, enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 264 Dnr 2018-000412 003 

Förslag till ändring av reglemente för miljö- och 
byggnadsnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-20 § 144 

Den l juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare i kraft. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska 

ansvara för tillsynen utifrån denna lagstiftning. Länsstyrelsen har, enligt 25 § 

lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, det regionala 

tillsynsansvaret. 

Ändring av miljö- och byggnadsnämndens reglemente sker under 6 §, genom 

införande av en ny punkt: 

8. svara för kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare (20171425). 

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringen av miljö- och byggnadsnämndens 

reglemente. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-06-20 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anta ändringen av miljö- och 

byggnadsnämndens reglemente under 6 §, genom införande av en ny punkt: 

4. svara för kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare (2017:425). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringen av miljö- och byggnadsnämndens 

reglemente under 6 §, genom införande av en ny punkt: 4. svara för 

kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare (2017:425). 

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 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ändringen av miljö- 

och byggnadsnämndens reglemente under 6 §, genom införande av en ny 

punkt: 4. svara för kommunens uppgifter enligt lagen om elektroniska 

cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 265 Dnr 2018-000413 469 

Taxa för e-cigaretter - tillstånd och tillsyn 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-20 § 145 

Den l juli 2017 trädde lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare i kraft. Kommunen är tillsynsmyndighet och ska 

därmed ansvara för tillsynen utifrån denna lagstiftning (2017:425). Taxan 

som revideras gäller avgifter för Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby 

kommuns kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller 

bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken. 

Anmälan - Timavgift 

Tillsyn - Timavgift 

Avgiftsuttag sker i förhållande till den faktiska handläggningstid som 

tjänsteman vid miljö- och byggnadsnämnden använder till det enskilda 

ärendet. Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan förnärvarande 846 kr, 

enligt beslut från kommunfullmäktige 2018-01-15.  

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avgiftsuttag sker i förhållande till den 

faktiska handläggningstiden för prövning och tillsyn av försäljning av e- 

cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2017:425).      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-06-20 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avgiftsuttag sker i förhållande till den 

faktiska handläggningstiden för prövning och tillsyn av försäljning av e- 

cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2017:425). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avgiftsuttag sker i förhållande till den faktiska 

handläggningstiden för prövning och tillsyn av försäljning av e-cigaretter 

och påfyllningsbehållare enligt lag (2017:425). 
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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 föreslår kommunfullmäktige att avgiftsuttag sker i 

förhållande till den faktiska handläggningstiden för prövning och tillsyn av 

försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare enligt lag (2017:425). 

 

Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan förnärvarande 846 kr, enligt 

beslut från kommunfullmäktige 2018-01-15. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 266 Dnr 2018-000431 4340 

Remiss förvaltning av gädda i Blekinges kustområden 
(Dnr 511-3196-2018) 

 

Sammanfattning  

För att skydda bestånd av kustlevande gädda inför och under lek föreslår 

Länsstyrelsen att nio fredningsområden inrättas där allt fiske är förbjudet 

under perioden 1 januari – 31 maj med undantag av fiske efter ål som utövas 

med stöd av enskild fiskerätt. 

För åtta befintliga fredningsområden som har inrättats i anslutning till 

åmynningar förlängs fredningstiden (från 15 september-31 december) till 15 

september-31 maj, en period under vilken allt fiske föreslås förbjudet. 

Undantag är fiske efter ål som utövas med stöd av enskild fiskerätt. 

I kustvattnet från Kalmar län ner till Torhamns udde förbjuds allt fiske efter 

gädda och abborre under perioden 1 april-31 maj. Förvaltningsåtgärderna 

föreslås gälla i fem år med början 2019. Därefter görs en utvärdering och 

omprövning.  

Bedömning 

Bakgrund  

De grunda havsvikarna i Blekinge utgör kombinerade lek- och 

uppväxtområden för gädda och andra kustnära rovfiskar. Dessa platser är 

även viktiga rekryteringsområden för fisk generellt, och hyser ofta rik 

växtlighet och stor biologisk mångfald. En hållbar förvaltning av länets 

grunda havsvikar kan bidra dels till att återskapa och upprätthålla livskraftiga 

bestånd av rovfisk med mer naturlig art- storleks- och åldersstrukturer och 

dels till att bevara marina naturvärden och ekosystemtjänster. 

 

Gäddan och andra kustnära rovfiskar upprätthåller viktiga reglerande 

funktioner i födoväven. Rovfisk reglerar förekomsten av småfisk som i sin 

tur reglerar förekomsten av djurplankton och små betare som i sin tur 

reglerar förekomsten av växtplankton och trådalger. På så vis kan en ökning 

av bestånd av gädda indirekt leda till att mängden alger minskar. Brist på 

rovfisk har visat sig ha lika stor effekt på trådalgstillväxt som stark gödsling 

med närsalter. Starka bestånd av rovfisk kan även bidra till att motverka 

spridning och massförekomster av främmande fiskarter som t ex 

svartmunnad smörtbult, en fiskart som fått fäste i Blekinge skärgård. 
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Varför förvaltningsåtgärder? 

På hösten söker sig gäddan till lekvikarna och leker runt mars – maj. 

En betydande del av fritids- och yrkesfisket bedrivs när gäddan aggregerar i 

lekvikarna. Gäddan är relativt stationär. Enskilda bestånd av gädda är 

känsliga för påverkan såsom förlust av rekryteringsområden och hårt 

fisketryck.   

Uppgifter tyder på att Blekinges bestånd av kustlekande gädda är på väg att 

försvagas. Samtidigt som kustområdena har drabbats av minskade fångster 

och yngelförekomster har det kustnära Yrkesfiskets totala uttag av gädda 

ökat och även sportfisket efter gädda har ökar markant i Blekinge under 

2010 - 2016.  

Många lek- och uppväxtområden har genom åren försvunnit genom 

utdikning av våtmarker, igenväxning till följd av övergödning, sänkning av 

havsvikar och exploatering av kusten. I dagsläget saknas dessutom formellt 

skydd för fiskebestånd i de grunda havsvikarna. Till denna mänskliga 

påverkan tillkommer ökade bestånd av skarv, säl och spigg vilka bedöms 

kunna stå för en betydande predation på gädda under olika delar av dess 

livscykel. 

 

Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är det viktigt att i ett tidigt skede 

långsiktigt säkra de bestånd och de ekosystem som utgör själva basen för 

fisket, såväl det småskaliga yrkesfisket som fritidsfisket. 

 

Förslag på förvaltningsåtgärder inom Ronneby kommun 

Nya fredningsområden: 

 Väbyfjorden, Smygen och Vångösund 

 Inre fjärden 

 Hjortahammarsviken och Tromtösundaviken. 

Befintliga fredningsområden vid åmynningar där fredningstiden utökats: 

 Bräkneån  

 Ronnebyån  

 Listerbyån 
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Konsekvenser för fisket 

Länsstyrelsen gör bedömningen att inrättandet av fredningsområden kan 

påverka det lokala yrkesfisket negativt men anser att behovet av att inrätta 

fredningsområden väger tyngre. Konsekvenserna för fritidsfisket kan inte 

bedömas på grund av bristfälligt kunskapsunderlag. 

 

Läs förslaget i sin helhet 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e54f269/153

0864289066/Remiss%20511-3196-18.pdf.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott ställer sig bakom länsstyrelsens förslag på 

förvaltningsåtgärder och föreslår Kommunstyrelsen att göra detsamma.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom Länsstyrelsen i Blekinges förslag på förvaltningsåtgärder 

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 ställer sig bakom Länsstyrelsen i Blekinges förslag på 

förvaltningsåtgärder. 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg, miljösamordnare  

Länsstyrelsen i Blekinge län  

 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e54f269/1530864289066/Remiss%20511-3196-18.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e54f269/1530864289066/Remiss%20511-3196-18.pdf
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§ 267 Dnr 2018-000438 4340 

Remiss - Bildande av Fiskevårdsområde för sjöarna 
Tjurken och Kalven 

 

Sammanfattning  

Fiskevårdsområdet föreslås omfatta allt fiske i sjöarna Tjurken och Kalven 

med kanaler där emellan, i gölarna Siggamålagölen och Tjurkgölen med 

respektive tillrinnande vattendrag till Tjurken.  

Bedömning 

Syftet med fiskevårdsområdet är att samordna fiskets bedrivande och 

fiskevården samt att främja fiskerättsinnehavararnas gemensamma intressen. 

Fiske med handredskap kan upplåtas till allmänheten efter lösande av 

fiskekort. Förslag till föreningsstadgar har upprättats och godkändes på 

sammanträdet 2017-11-28. Förrättningskostnaden ska fördelas lika per 

fastighet då fastigheterna bedöms ha lika stor nytta av inrättandet av ett 

fiskeområde. Under förutsättning att fiskevårdsområdet inrättas och att 

stadgar medger upplåtelse av fiskekort till allmänheten så har länsstyrelsen 

utfäst att av allmänna medel betala hälften av förrättningskostnaderna. Bland 

berörda fiskefiskerättsägare föreligger opion för att bilda det föreslagna 

fiskevårdsområdet. En protest på bildandet av fiskevårdsområdet inkom till 

länsstyrelsen i slutet av december 2017.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom inrättandet av fiskevårdsområde för sjöarna Tjurken och Kalven 

enligt fiskeförrättningens förslag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom inrättandet av fiskevårdsområde för sjöarna Tjurken och Kalven 

enligt fiskeförrättningens förslag. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig bakom inrättandet av fiskevårdsområde för 

sjöarna Tjurken och Kalven enligt fiskeförrättningens förslag. 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg, miljösamordnare  

Länsstyrelsen i Blekinge län  
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§ 268 Dnr 2018-000319 790 

Remiss Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för 
snabb etablering eller återvändande (SOU 2018:22)  

 

Sammanfattning  

Mottagandeutredningen har fått i uppdrag av regeringen att föreslå ett 

sammanhållet system för mottagande av asylsökande och nyanlända. 

Utredningen redovisar i detta betänkande ett huvudförslag där staten, 

kommunerna och landstingen tar ett gemensamt ansvar för mottagandet. 

Detta förslag förordar utredningen. Vi redovisar även ett alternativt upplägg 

där staten tar ansvar för mottagandet av asylsökande på i huvudsak egen 

hand. Regeringens direktiv och utredningens analys delar bilden av ett 

mottagande i behov av reformer. En central utgångspunkt har varit att 

åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Avsaknaden av helhets- 

och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad etablering eller 

återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda. En 

allvarlig brist i nuvarande mottagande är att planering och lokalisering av 

verksamheten utgår från var det finns tillgängliga bostäder. Då andra 

aspekter, som förutsättningar för etablering eller ett jämnare mottagande 

mellan landets kommuner, inte beaktas kan inte dagens ordning lösa 

uppgiften på ett långsiktigt hållbart sätt. Särskilt allvarligt är att ett begränsat 

antal kommuner fått ta ett oproportionerligt stort ansvar med betydande 

påfrestning på välfärdsverksamheter och lokalsamhälle som följd. Det stora 

utnyttjandet av eget boende för asylsökande förstärker en ojämn fördelning 

mellan kommuner och bidrar inte sällan till en socialt icke önskvärd 

situation. Samtidigt kan eget boende ha positiva effekter. Systemet för 

ersättningar till kommuner och landsting är ineffektivt och administrativt 

betungande. Kommunsektorn tvingas i dag vänta allt för länge på ersättning 

från staten. 
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Ett system för ordning och reda   

Problemen ovan ger att vi lämnar förslag till ett sammanhållet 

mottagandesystem utifrån följande ställningstaganden:  

– Koncentrera resurser tidigt i processen. Utredningens förslag bygger på att 

använda resurser tidigt under mottagandet i syfte att individerna ska komma 

rätt från början genom ett samlat möte med Sverige i obligatoriska 

ankomstcenter. 

 – Förkorta väntetider och använd väntan aktivt. Genom vistelse i 

ankomstcenter ges möjligheter till en rättssäker och snabb prövningsprocess 

där asylsökande och myndigheter finns tillgängliga för varandra. Tiden ska 

nyttjas aktivt med obligatorisk samhällsinformation och kartläggning liksom 

hälsoundersökning.   

– Etablering eller återvändande i fokus från start. Den väntetid som kan 

uppstå efter ankomstcentret används till fortsatt samhällsinformation, 

undervisning i svenska eller insatser för att förbereda för ett effektivt 

återvändande. Fokus ska redan från start ligga på individens etablering i 

Sverige eller på återvändande till annat land.   

– Minska behovet av eget boende (EBO). Förslagen innebär att eget boende 

för asylsökande sker under ordnade former. Dels genom att erbjuda ett 

ordnat mottagande som alternativ, dels genom att begränsa möjligheterna till 

eget boende genom en social prövning. 

 – Ta tillvara hela Sveriges kapacitet och kompetens. Huvudförslaget bygger 

på att staten, kommunerna och landstingen, utifrån en tydlig 

ansvarsfördelning och ordning för finansiering, gemensamt sköter 

mottagandet. Därmed utnyttjas den samlade kapaciteten och kompetensen i 

290 kommuner och 20 landsting liksom hos staten i detta komplexa 

samhällsuppdrag.  

 

Ett samlat första möte med Sverige 

Att göra rätt från början, att koncentrera resurser och insatser tidigt i 

asylprocessen för att motverka att asylsökande passiveras av en lång väntan 

är en tanke som vägleder mottagandet i andra jämförbara länder. En snabb 

och effektiv start på en asylsökandes vistelse i Sverige ger väsentliga vinster 

såväl för myndigheter som för den enskilde. Mottagandeutredningen föreslår 

därför att staten inrättar ankomstcenter för samtliga asylsökande. Centren ska 

möjliggöra en snabb och rättssäker prövning, tydligare styrning och skapa 

ordning och reda i mottagandet. I centren är det obligatoriskt för alla 

asylsökande att bo och delta i verksamheten. Asylansökan bör endast kunna 

lämnas in vid ett ankomstcenter eller vid gränsen. Ankomstcentren ska ge ett 

samlat första möte med Sverige där de asylsökande finns tillgängliga för 
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myndigheterna samtidigt som de snabbt får träffa relevanta aktörer. Tiden i 

ankomstcentret ska användas effektivt. Fokus ska ligga på att direkt komma 

igång med prövningen liksom på att utföra de åtgärder som kräver personlig 

medverkan. De asylsökande ska även få grundläggande samhällsinformation. 

En första kartläggning av utbildnings- och yrkesbakgrund ska ske och en 

hälsoundersökning erbjudas. Under tiden i ankomstcentret sker också 

anvisning till fortsatt boende i syfte att staka ut en tydlig väg för den fortsatta 

tiden i Sverige.  

 

Ankomstcenter på rätt plats och med rätt förutsättningar 

De statliga ankomstcenter vi föreslår utgör en viktig investering för ett 

långsiktigt hållbart mottagande. Det är därför centralt att de utformas och 

lokaliseras så att verksamheten kan bedrivas effektivt.  Utredningen anser att 

centren bör vara större anläggningar där samtliga relevanta aktörer är 

representerade med rätt bemanning, kompetens och närvaro. De kommuner 

där centren lokaliseras ska ha goda förutsättningar för detta. Det bör handla 

om större kommuner som ur olika aspekter, exempelvis närhet till 

internationell flygplats, är lämpliga för en lokalisering. Inrättandet av 

ankomstcenter bör ske i dialog med berörd kommun. Ankomstcentren 

anskaffas på långsiktiga avtal för kostnadseffektivitet och kontinuitet.  

 

Väntan i kommun – att komma rätt från start  

Samtliga kommuner ska dela på ansvaret att erbjuda vissa asylsökande 

boende och tidiga insatser efter den inledande vistelsen i ankomstcentren. 

Det ger goda förutsättningar för en aktiv och meningsfull väntan på beslut. 

Bosättningslagens principer gäller därmed från start för många asylsökande. 

Detta förstärker kopplingen mellan tiden som asylsökande och som nyanländ 

invandrare. Det möjliggör förberedelse för etablering tidigt efter ankomsten 

och bidrar till ett helhetsperspektiv på den enskildes första tid i Sverige. 

Förslaget sätter ett tydligt fokus på etableringsförutsättningar vid 

anvisningen. Det ger bättre planeringsförutsättningar för kommunerna 

samtidigt som ansvaret fördelas jämnare mellan dessa. Förslaget innebär att 

många asylsökande får ett bättre alternativ till eget boende och att fler 

omfattas av ett ordnat mottagande. När hela landets kapacitet tas till vara blir 

det också enklare att klara variationer av antalet asylsökande. Mottagande är 

inte en verksamhet som är väsensskild från välfärdsuppdraget i stort. Det är i 

hög grad kommunsektorn som har den kompetens och kapacitet som krävs 

för uppdraget. Normalisering är effektivt när staten använder sig av en 

tillgänglig resurs och ersätter kommunsektorn för deras insatser i stället för 

att bygga upp parallella statliga strukturer. Bostadssituationen är ansträngd i 

nästan hela Sverige. Resultatet av bosättningslagen visar dock att de allra 
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flesta kommuner har förmåga att ordna boenden åt nyanlända invandrare. Vi 

menar också att kommunerna har bättre förutsättningar att identifiera och 

använda tillgängliga bostäder än vad som är fallet om man går via 

centraliserade upphandlingar där den lokala kunskapen inte tas tillvara. 

Kommunerna får med förslaget också ett viktigt inflytande över planeringen 

av boenden till skillnad från när staten fattar beslut om lokalanvändningen. 

Migrationsverket ska även säga upp de lägenheter man hyr i flera kommuner 

så att dessa kan användas i den kommunala bostadsplaneringen. 

Länsstyrelserna får vidare ett ansvar för att stötta kommunerna i 

anskaffandet av boenden liksom tillgång till utvecklingsmedel för att 

stimulera nya lösningar inom området. Väntan i kommun kommer dock inte 

att gälla för samtliga asylsökande. Personer som antas ha små möjligheter att 

få uppehållstillstånd eller vars ärenden handläggs enligt Dublinförordningen 

ska vänta kvar i statens ankomst- eller avresecenter.  

 

Lokal förankring i tidiga insatser  

Utredningen anser det centralt att mottagandet ger asylsökande 

förutsättningar för att förbereda sig för etablering i Sverige såväl som för 

återvändande till ett annat land. Passivitet och dåligt utnyttjad väntetid ska 

undvikas. Bland de insatser som är mest angelägna att börja med är tydlig 

samhällsinformation som ger den asylsökande kunskap om det land man 

befinner sig i, vad som förväntas av en och vad man själv kan förvänta sig av 

vistelsen i Sverige. Vidare är språkundervisning central liksom kunskap om 

den svenska arbetsmarknadens funktionssätt och regelverk. Genom att 

kommunerna ges huvudansvaret för tidiga insatser till de asylsökande som 

har en god prognos för bifall ges insatserna en lokal förankring vilken stärker 

förutsättningarna för etablering. Insatserna ska ges i form av en trappa. Ju 

längre tid man väntar desto mer fördjupas innehållet.  

 

Ett effektivt återvändande 

För att upprätthålla en långsiktig och human migrationspolitik som värnar 

asylrätten är det avgörande att personer som har ett verkställbart 

avlägsnandebeslut återvänder snabbt. Frågor om återvändande har generellt 

sett inte varit i fokus i mottagandet. Utredningen anser därför att insatser på 

detta område bör utvecklas.    

 

Med den ökade tydlighet som våra förslag innebär ges bättre förutsättningar 

för förberedelser för ett effektivt återvändande. Tidiga och tydliga signaler 

om vad som är rimligt att förvänta sig av asylprocessen liksom insatser som 

fokuseras på återvändande är avgörande för om återvändandet ska fungera 
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väl. Mottagandeutredningen föreslår också att det ska vara obligatoriskt att 

bo i ett avresecenter för personer med verkställbara avlägsnandebeslut samt 

för personer med beslut om överföring enligt Dublinförordningen.  

 

Eget boende (EBO) begränsas 

Sverige använder eget boende för asylsökande i en grad som saknar 

motsvarighet i något jämförbart land. Under rätt förutsättningar kan eget 

boende vara positivt. I vissa kommuner har dock boendeformen lett till 

betydande sociala problem för enskilda och lokalsamhället. Utredningens 

förslag om en tydligt utpekad väg för den asylsökande kommer att innebära 

ett lägre utnyttjande av eget boende under dåliga sociala förhållanden. Trots 

detta kompletteras förslagen med en tydlig begränsning av möjligheten till 

eget boende. Utgångspunkten för utredningens förslag är att en prövning av 

boendet ska säkerställa att detta är socialt hållbart. Prövning ska bara ske i 

kommuner med socioekonomiskt utsatta stadsdelar. Migrationsverket prövar, 

efter ansökan från den asylsökande, boendet utifrån kriterier som storlek på 

bostad och antal boende. Asylsökande som väljer att bo i ett eget boende 

som inte lever upp till kriterierna i den sociala prövningen förlorar rätten till 

dagersättning och särskilt bidrag. Vidare ska asylsökande som inte klarar av 

sin försörjning flytta till ett offentligt anordnat boende. Asylsökande har 

alltså inte rätt att få boendet ordnat av den kommun man befinner sig i.    

 

 

Initialt mottagande av ensamkommande 

Mottagandeutredningen föreslår att det införs en ny ersättning för beredskap 

till ankomstkommuner för ensamkommande barn. Staten ersätter 

kommunerna för den beredskap de upprätthåller för att klara en snabb 

uppgång av antalet ensamkommande barn. Utredningen föreslår också att 

Migrationsverket ska kunna göra en så kallad ankomstanvisning. Detta för 

att göra det möjligt för kommunerna i ett län att dela på ansvaret för det 

initiala mottagandet i situationer då det kommer många ensamkommande 

barn.  

 

Effektivare ersättning till kommunsektorn Frågan om en tillitsfull samverkan 

mellan staten och kommunsektorn är avgörande för att mottagandet ska 

fungera. Utredningens förslag till nytt ersättningssystem präglas därför av att 

tydlighet främjar tillit och att skattemedel ska användas effektivt. Förslaget 

innebär att man går från fokus på detaljer till fokus på väsentligheter. 

Ersättningarna ska vara förutsägbara och utbetalas snabbt och utan mer än 

nödvändig ärendehantering. Förslaget medför därför lägre kostnader för 
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administration. Vårt förslag bygger nästan uteslutande på 

schablonersättningar som betalas ut utan ansökan. Kommunerna ska ersättas 

för sina nya uppgifter genom schablonersättningar för boende för 

asylsökande, tidiga insatser för asylsökande och insatser för barn i 

ankomstcenter. Ersättningen för asylsökande barn i förskola och skola ska 

betalas ut utan ansökan. Staten ska ersätta kommunerna för initiala kostnader 

för mottagande av nyanlända invandrare, inklusive försörjningsstöd de två 

första åren, genom en schablonersättning. Ersättning till landsting för 

hälsoundersökningar ska betalas ut utan ansökan. Grundersättningen och 

vissa ventiler för höga kostnader kopplade till enskilda fall behålls. 

Systematisk uppföljning av kostnader liksom inbyggda incitament för att 

främja måluppfyllelse ingår också i det nya ersättningssystemet. 

 

  

Skillnader i ett alternativt upplägg  

Under utredningens arbete har vi sett exempel på tillitsfullt samarbete mellan 

statliga myndigheter och kommuner. Vi har även sett exempel på motsatsen.  

Brist på tillitsfull samverkan skulle kunna försvåra genomförandet av 

utredningens huvudförslag. Utredningen väljer därför att lägga fram ett 

alternativt upplägg för att ge staten handlingsmöjligheter om man inte skulle 

komma överens med kommunerna om genomförandet av huvudförslaget.  I 

stort överensstämmer det alternativa upplägget med huvudförslaget. Staten 

ansvarar dock i detta alternativ själv för boende och tidiga insatser för 

samtliga asylsökande under hela asyltiden.  Förslaget om ankomstcenter och 

koncentrerade insatser tidigt är desamma. Begränsningen av eget boende 

likaså. Utgångspunkten om schablonbaserade ersättningar till 

kommunsektorn kvarstår även om det blir färre uppgifter som kommunerna 

ska ersättas för. De mest påtagliga skillnaderna är tre till antalet. För det 

första tar staten alltså själv ansvar för boende och tidiga insatser för samtliga 

asylsökande under hela asyltiden. För det andra är det alternativa upplägget 

än mer fokuserat på prövningsprocessens behov. För det tredje innebär det 

alternativa upplägget avsevärt mer geografiskt koncentrerade lösningar än 

när samtliga kommuner delar på uppgiften att ordna boende och tidiga 

insatser. Det alternativa upplägget kan dock inte ses som ett helstatligt spår 

där staten löser alla uppgifter på egen hand. Enligt utredningens uppfattning 

vore det ineffektivt att bygga upp parallella statliga funktioner för till 

exempel skola, sjukvård och socialtjänst. Inom dessa områden finns 

kompetensen inom kommunsektorn. Denna bör nyttjas även i ett alternativt 

upplägg och staten ska då ersätta kommuner och landsting för deras insatser 

genom ett reformerat ersättningssystem.  
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Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Ronneby kommun har 

beredskap att kunna snabbt anpassa sig till det nya mottagandet. Det nya 

mottagandet skulle kunna ge kommunen en större möjlighet att kunna 

planera och anpassa mottagandet efter kapacitet. Det nya mottagandet skulle 

stimulera snabbare etablering av de nyanlända.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 

kommunstyrelsen inte har något att erinra i förslaget. Svaret ska 

tillhandahållas regeringen senast 15 oktober 2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

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

Malin Månsson (S), Peter Bowin (V) och Åsa Evaldsson (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 har inget att erinra mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Sabina Bico, integrationssamordnare  

Arbetsdepartementet (epost + papper)  
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§ 269 Dnr 2017-000117 739 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§ 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 2017 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-06-27 § 98 

Äldreförvaltningen rapporterar ej verkställda beslut avseende kvartal II och 

IV. Kvartal II förelåg inte några icke verkställda beslut. Kvartal IV 

rapporterades ett icke verkställt beslut. Beslut avsåg ett ärende där brukare 

önskade specifik boendeplats och därmed dröjde tiden för verkställighet. 

Äldrenämndens beslut 2018-06-27 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Arbetsutskottet beslutar att 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 arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 270 Dnr 2018-000444 739 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§ 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-06-27 § 97 

  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

I 2018.  

Bedömning 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Äldrenämndens beslut 2018-06-27 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Arbetsutskottet beslutar att 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 arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 271 Dnr 2018-000378 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-05-29 § 91 

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, första kvartalet 

2018, redovisas för ledamöterna.  

Bedömning 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.  

Socialnämndens beslut 2018-05-29 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Arbetsutskottet beslutar att 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 arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 272 Dnr 2018-000140 109 

Besvarande av medborgarförslag - möjlighet att kunna 
hyra gymnastiksalen i Kuggeboda skola 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att det ska finnas möjlighet för 

samhällsföreningen i Kuggeboda att kunna använda gymnastiksalen där för 

olika idrottsaktiviteter. Efter att skolan stängde har föreningen inte tillåtits 

använda gymnastiksalen då de fått svaret att den inte städas.  

Samhällsföreningen vill ha en diskussion om möjligheten att använda 

gymnastiksalen framöver.  

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till fritid- och kulturnämnden. 

Av remissvaret framgår följande:  

”Sedan ett par år tillbaka har fritid- och kulturförvaltningen ingen uthyrning 

av gymnastiksalen i Kuggeboda. Den ligger inte i förvaltningens 

bokningssystem. Tidigare skedde uthyrning kvällar och helger. Detta skedde 

när skolan var öppen och hade sin verksamhet dagtid. Idag förvaltas 

gymnastiksalen av tekniska förvaltningen. Samhällsföreningen föreslår att 

gymnastiksalen ska kunna nyttjas av de som är intresserade i byn och vill ha 

en diskussion kring detta. Fritid- och kulturförvaltningen delar 

samhällsföreningens uppfattning att gymnastiksalen ska kunna nyttjas av de 

som är intresserade. Förvaltningen har dock ingen budget för städ, underhåll 

eller tillsyn i dagsläget eftersom det inte föreligger något internhyresavtal 

mellan fritid- och kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen. Fritid- och 

kulturförvaltningen och Samhällsföreningen i Kuggeboda kan genom dialog 

och upprättande av någon form av avtal hitta en lösning som gynnar 

Kuggebodas invånare.” 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

ställa sig positiv till medborgarförslaget och föreslå att kommunfullmäktige 

beslutar att ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att hitta en 

lösning för att bedriva verksamhet i gymnastiksalen som ligger i linje med 

intentionerna i medborgarförslaget. 

 

Då Kommunfullmäktige inte bör lägga uppdrag direkt på en tjänsteperson 

utan istället på nämnd förslås att fritid- och kulturnämnden ges uppdraget.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 

medborgarförslaget och ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att hitta en 

lösning för att bedriva verksamhet i gymnastiksalen i Kuggeboda som ligger 

i linje med medborgarförslaget 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 

medborgarförslaget och ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att hitta en 

lösning för att bedriva verksamhet i gymnastiksalen i Kuggeboda som ligger 

i linje med medborgarförslaget. 

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 föreslår kommunfullmäktige att ställa sig positiv till 

medborgarförslaget och ge fritid- och kulturnämnden i uppdrag att hitta en 

lösning för att bedriva verksamhet i gymnastiksalen i Kuggeboda som ligger 

i linje med medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 273 Dnr 2017-000082 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ny väg till Järnaviks 
camping  

 

Sammanfattning  

Förslag att bygga en ny väg från Gula Huset (Pensionatet) Järnavik till 

campingen Järnavik 

Bedömning 

Delar av området är naturreservat och har höga naturvärden som bör 

skyddas. Dessutom finns det markägare som i tidigare utbyggnadsförslag av 

olika slag motsatt sig att upplåta mark. Området som föreslås är ett 

strövområde som är havsnära. Därtill kommer höga exploateringskostnader 

då området delvis är, delvis har berg i dagen. Hela området är ett 

rekreationsområde med båtverksamhet, bad- och naturliv mm och bör 

behålla denna karaktär. Att bygga en bilväg för att knyta ihop dessa 

aktiviteter inom en radie av 1000 meter påverkar både natur och trivsel. 

Gång-och cykelstråk borde vara det naturliga sättet att knyta ihop området.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att avslå förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

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 föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 274 Dnr 2017-000187 109 

Besvarande av medborgarförslag -  Att bygga en helt 
ny väg som ansluter till Järnaviks camping från 
nordost. 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att det byggs en helt ny väg till Järnaviks 

camping. Vägen skulle ansluta från nordost från en punkt mellan Stora 

Kulleryd och Anneberg och delar av befintlig skogsväg skulle utnyttjas. 

Skälen till förslaget är att Bastuviksvägen är utsatt för hård trafik under 

campingsäsongen. Det är svårt att mötas med husbilar och husvagnsekipage 

på den smala vägen. Det finns en farhåga om utökad trafikintensitet om 

campingen utvecklas i samband med försäljning till arrendatorn.  

Bedömning 

Nuvarande väg till campingen i Järnavik (Bastuviksvägen) är inte idealisk. 

Det är smalt och kuperat. Den föreslagna vägen innebär, utöver att ny väg 

måste anläggas sista biten, även den inte någon idealisk tillfart till 

campingen. Också denna väg är smal, kuperad samt har ett par mycket 

kraftiga svängar. Vägen till campingen blir längre med förslaget och det blir 

svårare att hitta eftersom flera vägkorsningar måste passeras. Entrén till 

campingen måste även flyttas då infarten blir på annat ställe än idag. 

Sammantaget är de negativa effekterna av förslaget sådana att 

medborgarförslaget förslås avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

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 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 275 Dnr 2016-000714 109 

Besvarande av medborgarförslag- Önskan om att 
kommunen tillhandahåller någon form av elbilar/fordon 
för uthyrning. 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag har inkommit avseende att kommunen bör köpa in och 

tillhandahålla någon form av små elbilar/fordon, typ golfbil eller sådana som 

används av de som arbetar med parkskötseln, för uthyrning i Brunnsparken. 

Det skulle enligt förslagsställaren vara ett enkelt sätt att ge en stor grupp 

människor tillgång till den vackra parken. Bokning och betalning föreslås 

kanske kunna hanteras av Ronneby brunn eller annan aktör med bemanning 

även helger. Stor depositionsavgift skulle förhindra att fordonen används på 

fel sätt.  

Bedömning 

Tanken att göra Brunnsparken mer tillgänglig för de som har svårt att röra 

sig är mycket god. Tillgång och närhet till t ex parkmiljö eller natur har 

betydelse för människors välbefinnande och kan även påskynda läke- och 

tillfriskningsprocesser. 

Det finns ett antal aspekter som dock måste belysas innan eventuellt 

genomförande. 

En aspekt är vad det finns för regler kring trafik i Brunnsparken. 

Motorfordonstrafik är förbjuden i stor del av parkområdet. Arbetsfordon som 

parkenheten använder sig av är undantagna. Ur säkerhetssynpunkt kan det 

vara tveksamt att öppna upp för mer trafik. Som besökare i detta sortens 

miljö räknar man inte med att det ska komma fordon körande och parken är 

välbesökt av bl a familjer med små barn. 

Om reglerna för trafiken i parken skulle ändras är det hanteringen av själva 

fordonen samt kostnader som måste lösas. Någon måste ta hand om själva 

uthyrningen samt se till att fordonet lämnas tillbaka i fullgott skick. 

Fordonen måste vara laddat. Om något händer under tiden fordonet är uthyrt 

måste det finnas någon som kan komma och titta på felet och/eller lösa 

frågan med ett ersättningsfordon. Den enda kommunala aktör som finns i 

parken utöver gata- och parkenheten är fritid- och kulturförvaltningen vid 

brunnsbadet. En hantering såsom beskrivet bedöms inte inrymmas i 

nuvarande verksamhet. Förslaget att Ronneby brunn skulle hantera uthyrning 

kan inte kommunen kan ta ställning till då det är en privat aktör.  
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Med ovanstående beskrivna skäl föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

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 föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 276 Dnr 2017-000216 109 

Besvarande av medborgarförslag om reguljär trafik för 
bättre kommunikation mellan Eringsboda och Ronneby 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att det ska bli bättre kommunikationer till 

Eringsboda. Förslagsställaren skriver så här: ”Vi är många äldre här i 

Eringsboda och på vägen till Ronneby som skulle vilja ha lite förbindelse 

med Ronneby som är vår stad. Det kunde räcka med en mindre buss. En 

gång i veckan vore bra om vi fick komma till stan och uträtta en del ärenden. 

Skolbussens tider är inte alls lämpliga. Närtrafiken kör här då och då och 

hämtar folk, det vore ju lämpligare ur både miljösynpunkt och 

kosmadsmässigt om det fanns en reguljär trafik. 

När man är i Ronneby ser man flera stora bussar som går kors och tvärs med 

mycket lite folk. Detta är Eringsboda Hembygdsförening som står bakom 

detta medborgarförslag som vi hoppas ni ska ta på största möjliga allvar. 

Välkomna ett svar så fort som möjligt. Hjälper gärna till att utformat det 

hela”  

Bedömning 

Eringsboda har bussförbindelser till Ronneby och Alnaryd/Karlskrona. De är 

dock anpassade till högstadiets och gymnasiets tider vilket bl a innebär att 

bussen ej går under lov. Fr o m med hösten 2018 kommer bussen till 

Alnaryd ersättas med buss till Holmsjö. Bor man i eller utanför Eringsboda 

kan man också åka med s k öppen närtrafik alla dagar i veckan mellan kl 8 

och 18. Man har då rätt att åka till närmaste större servicepunkt vilket är 

Kallinge i detta fall. Vill man vidare därifrån till Ronneby så byter man till 

buss. Det finns tre målpunkter i Kallinge att välja bland : Kyrkan 

(hållplatsen), Kallinge Torg (hållplatsen) och så vårdcentralen. 

Den öppna närtrafiken är ett mycket bra alternativ om man som pensionär 

behöver göra serviceresor av olika slag. Det ger en högre och mer flexibel 

service än en reguljär busstur en gång i veckan.  

Region Blekinge (Blekingetrafiken) har det senaste året arbetat med att 

kartlägga kollektivtrafiken på landsbygden och undersöka nya sätt att 

kollektivtrafikförsörja landsbygden i hela Blekinge. De menar att 

kollektivtrafiken på landsbygden idag består av och kommer även framöver 

att bestå av många olika lösningar som kombineras, t ex vanlig linjelagd 

trafik, skolskjutstrafik, Öppen Närtrafik, anropsstyrd trafik och former av 
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organiserad samåkning. Eringsboda kommer att vara en av de orter i länet 

där man kommer att titta på alternativa lösningar som anropsstyrd trafik och 

samåkning. Arbetet sker i samråd med samhällsföreningen. 

 

Med ovanstående förslås att medborgarförslaget kan anses vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

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 föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 277 Dnr 2017-000431 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om att 
upprätta en tågstation vid Blekinges enda flygplats 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det 

omgående upprättas en tågstation vid Blekinges enda flygplats. 

Förslagsställaren skriver: ”Varför skall invånare ifrån ex. Karlskrona och 

Sölvesborg åka taxi, buss eller bil till flygplatsen när tåget åker förbi flera 

gånger om dagen endast 200 meter därifrån. Vilka tåg som skall stanna och 

när, får såklart utredas. Detta skulle gynna flygresenärer men även Kallinges 

invånare då arbetsmarknaden i hela regionen blir betydligt mer 

lättillgänglig.” 

De fördelar som lyfts fram är minskad belastning på vägarna, ökad 

flexibilitet för resenärer i regionen och märkbara miljövinster. Nackdelen är 

att taxinäringen drabbas.  

Bedömning 

Till att börja med är det viktigt att påpeka att Ronneby kommun inte har 

beslutsrådighet över frågan om tågstation vid Ronneby flygplats. Det är ett 

av kriterierna för medborgarförslag att förslaget ska handla om frågor som 

hör till kommunens ansvarsområde och som kommunfullmäktige kan fatta 

beslut om. Kommunen kan dock som i detta fall arbeta för att påverka de 

som fattas beslut i frågan. 

Ronneby kommun har under många år både gentemot Trafikverket och 

Region Blekinge pekat på ett behov av att försörja Ronneby flygstation med 

kollektivtrafik, både i form av bussar samt tåg. Trafikverket har genomfört 

en sk Åtgärdsvalsstudie; Minskade restider på Blekinge kustbana där ett nytt 

mötesspår ingår som en viktig dellösning. I studien pekas två alternativa 

lägen ut – ett vid Bredåkra och ett vid gamla stationen i Kallinge. 

Trafikverket förordar läget vid gamla stationen i Kallinge och menar att det 

är mer samhällsekonomiskt effektivt. Det är enklare tekniskt och billigare 

samt att där finns inga utpekade naturvärden eller riksintressen. De menar att 

för att belysa de regionala och lokala nyttorna behövs mer underlag. Något 

som Trafikverket i åtgärdsvalsstudien överlämnar åt kommunen och Region 

Blekinge att ta fram. Marken vid tänkt stationsläge i Bredåkra tillhör inte 

heller kommunen men det finns förslag från kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå kommunfullmäktige att förvärva marken. 
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Regeringen beslutade i maj 2018 att ta med mötesspåret på Blekinge 

kustbana i Nationell trafikslagsövergripande plan för 

transportinfrastruktursystemet 2018-2029. Medel för genomförande ligger i 

perioden 2024-2029.  

I samband med beslut om skatteväxling inför bildandet av regionkommun i 

Blekinge från 2019 finns en överenskommen text enligt följande: ”För att 

uppnå ett ökat samband mellan trafikslagen är ett läge vid Bredåkra, i 

anslutning till flyget, det bästa alternativet. Under förutsättning att Ronneby 

kommun planerar för verksamheter som medför utveckling av detta område 

och på sikt tillför fler nyttor utöver restid, kan Region Blekinge medverka till 

detta.” 

Det innebär att Blekinges kommuner och landsting har en samsyn i att verka 

för en mötesstation vid Bredåkra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

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 föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 278 Dnr 2018-000331 109 

Besvarande av medborgarförslag - En 
informationstavla i Kallinge  

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där det förslås att det sätts upp en ny 

anslagstavla i Kallinge efter att Coop har tagit ner sin i samband med sin 

ombyggnad. Platser som föreslås är torget, eller så nära Coop som möjligt 

alternativt utanför Kallinge Folkets Hus.  

Bedömning 

Det har kommit in två medborgarförslag med samma förslag. Tekniska 

förvaltningen har efter att första skrivelsen om anslagstavla i Kallinge inkom 

satt upp en anslagstavla på torget i Kallinge. Därmed är de medborgarförslag 

som finns om detta genomförda i praktiken.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget bifallet då förslaget är genomfört.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

bifallet då förslaget är genomfört. 

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 föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

bifallet då förslaget är genomfört. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 279 Dnr 2018-000332 109 

Besvarande av medborgarförslag - Avsaknad av 
anslags- och informationstavla i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där det förslås att det sätts upp en ny 

anslagstavla i Kallinge efter att Coop har tagit ner sin i samband med sin 

ombyggnad. Platser som föreslås är torget, eller så nära Coop som möjligt 

alternativt utanför Kallinge Folkets Hus.  

Bedömning 

Det har kommit in två medborgarförslag med samma förslag. Tekniska 

förvaltningen har efter att första skrivelsen om anslagstavla i Kallinge inkom 

satt upp en anslagstavla på torget i Kallinge. Därmed är de medborgarförslag 

som finns om detta genomförda i praktiken.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget bifallet då förslaget är genomfört.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

bifallet då förslaget är genomfört. 

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 föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

bifallet då förslaget är genomfört. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 280 Dnr 2017-000757 109 

Besvarande av medborgarförslag - Önskan om en 
Parkourpark i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Klass 2 på Skogsgårdskolan har lämnat ett förslag om en parkourpark i 

Ronneby. I medborgarförslaget anges två förslag på placering; parkeringen 

mellan Skogsgårdskolan och Gymnasieskolan Knut Hahn alternativt mellan 

Gymnasieskolan Knut Hahn och simhallen. Kostnaden beräknas i förslaget 

till 3,5 miljoner (källa Sölvesborgs kommun). 

 

Medborgarförslaget har sänts på remiss till tekniska förvaltningen, 

utbildningsnämnden och fritid- och kulturnämnden.  

 

Tekniska förvaltningen anser att behovet, kostnader och projektets prioritet i 

första hand ska prövas av fritid- och kulturnämnden. Vidare lyfts olika 

pågående processer och utvecklingsmöjligheter som bör beaktas i denna 

prövning.  

 

Utbildningsnämnden ger i sitt yttrande informationen om att föreslagna 

platser för en parkourpark är olämpliga i dagsläget, då plasterna ingår i 

projekteringen av ”Framtidens skolor”. 

 

Fritid- och kulturnämnd ställer sig bakom initiativet och föreslår att 

kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen tillsammans med fritid- och 

kulturnämnden uppdrag att föreslå en annan och mer lämplig placering för 

en parkourpark.  

Bedömning 

Med utgångspunkt från remissinstansernas yttrande bedöms de rimligt att ge 

fritid- och kulturnämnden tillsammans med tekniska förvaltningen i uppdrag 

att föreslå en lämplig placering för en parkourpark. Barn och unga bör göras 

delaktiga i denna process.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktig att: 

ge fritid- och kulturnämnden tillsammans med tekniska förvaltningen i 

uppdrag att föreslå en lämplig placering för en parkourpark samt ta fram 

kostnader och finansiering för byggnation och underhåll. Barn och unga ska 

göras delaktiga i processen. Förslaget behandlas därefter i fritid- och 

kulturnämnden.  

anse medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

med hänvisning till att det saknas medel för finansiering av en parkourpark 

samt platsbrist med anledning av projekteringen av framtidens skolor. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till fritid- och kulturnämndens yttrande och 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget 

yrkande. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Malin Norfalls (S) yrkande röster nej.      
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Omröstningsresultat 

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

sju (7) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) x   

Åsa Evaldsson (M) x   

Lennarth Förberg (M) x   

Kenneth Michaelsson (C) x   

*Silke jacob (C) x   

Roger Gardell (L) 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 0 

 

* Ersättare       
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget med hänvisning till att det saknas medel för finansiering 

av en parkourpark samt platsbrist med anledning av projekteringen av 

framtidens skolor. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 281 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delegationsbeslut för återrapportering under 

sammanträdet: 

- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor, 

utbildningsförvaltningen, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

-  Delegationsbeslut om att avstå från yttrande på remiss ” 

Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens 

delegerande förordning (EU) 2016/ 161 Ds 2018:27” från 

regeringskansliet, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

- Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor, enheten för 

samordning, utveckling och sekretariat, till detta protokoll bifogad 

bilaga 3. 

- Sammanställning av delegationsbeslut tekniska förvaltningen, till 

detta protokoll bifogad bilaga 4. 

- Sammanställning av delegationsbeslut, upphandling, till detta 

protokoll bifogad bilaga 5. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 282 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

- Bengt-Olof Nilsson, störande buller vindkraftverket Lilla Kulleryd 

- Blekinge Tingsrätt, underrättelse Capital One Fnancial group AB har 

försatts i konkurs 

- Blekinge Tingsrätt, underrättelse HLR Fjärrtransporter har försatts i 

konkurs 

- Blekinge Tingsrätt underrättelse Konditori Lennart Jönsson AB 

- Boverket, Stadsbidrag för ökat bostadsbyggande 2018 

- Eringsboda Samhällsförening, Begäran om förändringar av 

genomfartstrafiken på väg 122 

- Lions, Tackbrev 

- Länsstyrelsen Blekinge län, Beslut - tillstånd till anordningar för 

valpropaganda inom Blekinge län inför valet 9/9 2018 

- Länsstyrelsen Jönköpings län, Beslut avseende ansökan om § 37a-

medel 

- Migrationsverket, angående gymnasielagen 

- MSB, kommunen ska fakturera MSB för att få ersättning för 

krisberedskap och civilt försvar 

- Region Blekinge, Blekinge rustar för fler investeringar 

- Region Blekinge, Så ska Blekinge växa och bli ännu mer attraktivt 

- Sveriges Kommuner och landsting, Förbundsavgift år 2019 till SKL 

- SKL, cirkulär 18:21, 18:22 

- Växjö Tingsrätt, deldom fortsatt verksamhet med hantering av avfall 

och restprodukter 

- Yngve Bjurek, fiber Nitarevägen 1 

- Boverket, Information om stadsbidraget för ökat bostadsbyggande 

2018 
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- Länsstyrelsen Skåne, Protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet 

- Monika & Bengt-Olof Nilsson, Störande buller från vindkraftverket i 

Lilla Kulleryd 

 

Protokollsutdrag 

- Region Blekinge 2018-06-13 § 43 

- Utbildningsnämnden 2018-06-14 § 96 

 

Protokoll 

- Folkhälsorådet 2018-06-12 

- Visit Blekinge 2018-06-14 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  

 


