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§ 68 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende två, ”Lokalutredning 2015-framtida skolorganisationen i Ronneby 

tätort” utgår.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna dagordningen samt att utse Malin 

Norfall (S) till att justera protokollet.  

________________ 
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§ 69 Dnr 2016-000291 611 

Information om lokalutredning 2015 - framtida 
skolorganisation i Ronneby tätort 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef för utbildningsförvaltningen Tommy Ahlqvist, 

förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad, ekonomichef 

Johan Sjögren, stadsarkitekt Helena Revelj, arkitekt Zijad Bico och 

projektledare William Lavesson ger information om lokalutredning 2015 

samt förslag till framtida skolorganisation i Ronneby tätort.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Roger 

Gardell (L), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), 

Ola Robertsson (S), Jan-Eric Wildros (S), Lennart Förberg (M), Tim 

Svanberg (C), ersättare Margaretha Yngvesson (S), Anders Bromée (M), Bo 

Johansson (S), Nils Ingmar Thorell (L), Willy Persson (KD) samt Bengt 

Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppdra föredragande att till 

kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde tisdag 2017-03-14 återkomma 

för en ny behandling av 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 notera informationen till protokollet samt att 

uppdra till föredragande verksamheter att till kommunstyrelsens 

sammanträde 2017-03-14 återkomma för en ny behandling av ärendet. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlqvist  

Magnus Graad 

Johan Sjögren 

William Lavesson  

Helena Revelj 

Zijad Bico 
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§ 70 Dnr 2017-000064 011 

Landsbygdspolitiskt program, Handlingsplaner 2016-
2019, rapport för 2016 

 

Sammanfattning  

Nya handlingsplaner till kommunens Landsbygdspolitiska program för åren 

2016-2019 antogs av KF i aug 2016. I beslutet ingick att dessa 

handlingsplaner ska redovisas en gång per år.  

Bedömning 

Handlingsplanerna antogs i augusti varför årets arbete kom igång sent. 

Arbetet med att förankra handlingsplanerna ute i verksamheterna pågår men 

vi har valt att vänta med redovisning från dem till nästa år. 

Landsbygdsutvecklaren redovisar i denna rapport för årets arbete.  

Förslag till beslut 

Att notera årsrapporten.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera årsrapporten till protokollet. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att notera 

årsrapporten till protokollet. 

________________ 
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§ 71 Dnr 2017-000027 253 

Åkern 1 - Markförsäljning Viggen Öst 

 

Sammanfattning  

DJ Ronneby önskar köpa Åkern 1 för uppförande av verksamhetslokaler.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja 

marken enligt framtaget avtal. 

________________ 
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§ 72 Dnr 2015-000637 261 

Parkeringsarrende Ronneby 25:32 samt 25:34 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har uppvaktats av Soft Center AB avseende erbjudande 

om att allmänheten även i fortsättningen skall beredas möjlighet att parkera 

kostnadsfritt på befintliga parkeringsplatser inom fastighet Ronneby 23:32 

samt 25:34.  

Bedömning 

Bifogat avtal om 25 år är upprättat i samråd, och kommunens kostnad för 

denna rättighet är totalt 120 tkr.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om bilagt 

arrendeavtal till en kostnad om 120 tkr. Finansiering via redan fastställd 

investeringspost ”diverse mindre investeringar Gatu- och parkenheten”.  

Arbetsutskottets beslut 2016-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagt arrendeavtal till en kostnad 

om 120 tkr. Finansiering sker via redan fastställd investeringspost ”diverse 

mindre investeringar Gatu- och parkenheten”. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

godkänna bilagt arrendeavtal till en kostnad om 120 tkr. Finansiering sker 
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via redan fastställd investeringspost ”diverse mindre investeringar Gatu- och 

parkenheten”. 

________________ 
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§ 73 Dnr 2016-000397 4013 

Detaljplan för Bökevik 1:131 mfl. 

 

Sammanfattning  

Adress: Vitaskärsvägen, Blysängen, Håanabbsvägen 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-01-25, § 15 att skicka ut 

planförslaget för Bökevik 1:131 m.fl. på granskning. Planarbetet bedrivs 

enligt ett enkelt planförfarande. Planen har tidigare varit ute på samråd. 

 

Planförslaget innebär bl.a. att två tomter som bedöms vara olämpligt 

placerade flyttas, att äldre planbestämmelser uppdateras med främsta syftet 

att tillåta en större exploatering av tomter samt att ytterligare 6 tomter för 

bebyggelse skapas.  

Bedömning 

Inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats i en 

samrådsredogörelse. Länsstyrelsen anser bl.a. att planbestämmelserna 

avseende byggteknik inom områden under 3 meter över havet behöver 

justeras. Länsstyrelsen anser också det positivt ifall lokaliseringen av ny 

tomtmark inom planområdet anpassas och genomförs på ett sådant sätt att 

identifierade livsmiljöer och spridningsvägar för sandödla och hasselsnok 

säkras. Ett antal fastighetsägare är negativa till 175 kvm som byggnadsarea 

och anser att områdets nuvarande karaktär av fritidshusområde ska behållas. 

Ett antal fastighetsägare är positiva till ändringsförslaget. 

Med hänsyn till inkomna synpunkter föreslås bl.a. att planbestämmelserna 

avseende byggteknik justeras. Ett nytt avsnitt om fridlysta arter införs i 

planbeskrivningen. Plankartan revideras avseende spridningskorridoren för 

sandödla och hasselsnok söder om muren intill tomt 7 och 8. Inga ändringar 

föreslås avseende bestämmelserna för byggrätt m.m.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar  

att man har inget att erinra mot planförslaget samt  

att detaljplaneförslaget inte är av principiellt natur och att beslut om 

antagande av planen därför kan tas av miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S).  

Yrkanden 

Ola Robertsson (S) yrkar att andra att-satens i arbetsutskottets förslag ska 

utgå. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.  

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för bifall till Roger Fredriksson (M) yrkande 

Nej-röst för bifall till Ola Robertssons (S) yrkande 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, åtta (8) 

ja-röster och sju (7) nej-röster. Kommunstyrelsen beslutar därmed enligt 

Roger Fredrikssons (M) yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra 

att man har inget att erinra mot planförslaget samt  

att detaljplaneförslaget inte är av principiellt natur och att beslut om 

antagande av planen därför kan tas av miljö- och byggnadsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Helena Revelj 
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§ 74 Dnr 2017-000033 040 

Information om kommunens krediter 2016-12-31 

 

Sammanfattning  

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

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 31 december 2016 till 360 (369) 

mkr. Värden inom parantes avser per 31/12 2015. 65 (63) % av kommunens 

lånestock om 639 (614) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 80 (63) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

Den högre andelen lån som har förfall inom 12 månader innebär en något 

större exponering mot osäkerhet i marknaden, om det finns tillgängligt 

kapital. Bedömningen är dock att det under den kommande 12-

månadersperioden kommer att finnas lån att omsätta för att åter få mer 

spridning på förfallotidpunkter.   

Genomsnittlig kostnadsränta för 2016 uppgick till 0,6 % (1,1 %). 

Riksbankens styrränta låg per 2016-12-31 på -0,50 % (-0,35 %).  

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

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

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

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

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren 
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§ 75 Dnr 2017-000071 040 

Internbudget 2017 Kommunledningsförvaltningen och 
Näringslivsenheten 

 

Sammanfattning  

Överlämnas förslag till internbudget 2017 för kommunledningsförvaltningen 

och Näringslivsenheten.  

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningens budget har fördelats mellan förvaltningens 

enheter enligt samma tillvägagångssätt som tidigare år och justerats för 

beslutade tillägg/avdrag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2017 för 

kommunledningsförvaltningen enligt bifogat förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2017 för 

Näringslivsenheten enligt bifogat förslag.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa internbudget 2017 för kommunledningsförvaltningen enligt 

bifogat förslag samt med redovisade ändringar avseende 

kommunikationenheten. 

att fastställa internbudget 2017 för Näringslivsenheten enligt bifogat förslag. 

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S) samt ersättare Margareta Yngveson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att fastställa internbudget 2017 för kommunledningsförvaltningen enligt 

bifogat förslag samt med redovisade ändringar avseende 

kommunikationsenheten. 

att fastställa internbudget 2017 för Näringslivsenheten enligt bifogat förslag. 

________________ 

Exp: 

Elizabeth Olsson 
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§ 76 Dnr 2017-000031 040 

Kompletteringsbudget 2017 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter 

avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren. 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommuninterna budgetmedel. 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning 

(tkr).  

Äskanden Drift Exploatering Investering Total 

(tkr) 

Kommunstyrelsen      

KLF/Samordning, 

utveckling, sekretariat 

 8 794 633 9 427 

KLF/Personalenheten   250 250 

KLF/Kommunikations-

enheten 

  200 200 

KLF/Arbetsmarknad - 

integration 

  150 150 

Teknisk förvaltning  7 038 42 927 49 965 

KS totalt  15 832 44 160 59 992 

     

Miljö- o byggnadsnämnd  771  771 

Fritid- och kulturnämnd   5 075 5 075 

Äldrenämnd   1 541 1 541 

     

Totalsumma 0 16 603 50 776 67 379 

 

 

Bedömning 

Kompletteringsäskandena till 2017 enligt tabell ovan. För detaljer och 

motivering, se bilagor. 
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För en mer rationell och sammanhållen hantering av exploateringar bör 

kommunens kompletteringsäskade exploateringsanslag anslås 

exploateringsingenjören som är organiserad på 

kommunledningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 9 565 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade 

exploateringsanslag ska anslås kommunledningsförvaltningens 

exploateringsingenjör. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag, totalt 57 814 tkr i enlighet med lämnade förslag.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att inför 2018 

utveckla riktlinjerna för kompletteringsäskanden. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 16 603 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade 

exploateringsanslag ska anslås kommunledningsförvaltningens 

exploateringsingenjör. 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag, totalt 50 776 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ge ekonomienheten i uppdrag att inför 2018 

utveckla riktlinjerna för kompletteringsäskanden. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige följande: 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 16 603 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgeterade 

exploateringsanslag ska anslås kommunledningsförvaltningens 

exploateringsingenjör. 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag, totalt 50 776 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren 

Anna Hansen 
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§ 77 Dnr 2017-000083 040 

Rapportering långsiktig finansiell analys  

 

Sammanfattning  

Martin Halldén och Christoffer Adrian från PwC genomför muntlig 

föredragning av genomförd långsiktig finansiell analys. Rapporten delas ut i 

samband med föredragningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar presentationen och rapporten till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Tim Svanberg (C), Tommy Andersson (S), 

Lennarth Förberg (M), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) sam ersättare 

Anders Bromée (M), Nils Ingmar Thorell (L), Bengt Johansson (SD), Martin 

Moberg (S) samt Margareta Yngveson (S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera presentationen och rapporten till 

protokollet. 

 ________________ 
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§ 78 Dnr 2016-000533 101 

Sponsringspolicy  

 

Sammanfattning  

Undertecknad (jurist Sanja Gojkovic) har på kommundirektörens initiativ 

getts i uppdrag att ta fram en sponsringspolicy som ska tillämpas i 

kommunens samtliga förvaltningar. Detta med anledning av att kommunen 

emellanåt får förfrågningar från organisationer, företag och föreningar om de 

kan få sponsring för aktiviteter och/eller arrangemang. Eftersom 

gränsdragningen mellan å ena sidan otillbörligt stödjande av enskilda och 

sponsring å andra sidan föreligger det behov av en policy som kan klargöra 

förhållningssättet för berörda handläggare.  

Bedömning 

Förslag till sponsringspolicy bifogas beslutsunderlaget.  

 

Kommunallagen sätter upp begränsningar för hur och vad kommunen får 

befatta sig med. I 2 kap. 8 § kommunallagen framgår det att kommuner och 

landsting får genomföra åtgärder för att allmän främja näringslivet i 

kommunen. Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas 

bara om det finns synnerliga skäl föreligger för det. Däremot finns det inget 

principiellt förbud mot att kommunen får befatta sig med sponsring. Enligt 

Dalman m.fl. (författare till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 

5:e upplagan) framlyfts att sponsring av kommunal verksamhet bör vara 

tillåten under förutsättning att den inte kommer i konflikt med 

objektivitetsprincipen i regeringsformen. Effekterna av sponsring måste även 

bedömas utifrån likställighetsprincipen, 2 kap. 1 § kommunallagen. 

Därutöver ska särskild försiktighet iakttas när det rör sig om sponsring i 

verksamhet som innefattar myndighetsutövning, t.ex. skola, vård och 

omsorg.  

 

Syftet med policyn är att förvaltningen inom kommunen ska veta hur den ska 

förhålla sig till diverse förfrågningar. Det finns ett behov av att renodla 

förfrågningarna och handläggningen av sponsringsfrågor, då dessa kräver en 

skarp avgränsning mot förfrågningar som egentligen bör handläggas som 

bidrag. En policy syftar även att till hjälpa kommunen att hålla sig inom 

kommunallagens bestämmelser på området. Policyn ger förutsebarhet och 
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tydlighet för den enskilde kommunmedlemmen eftersom policyn anger 

under vilka förutsättningar ett sponsringsavtal kan tänkas. Slutligen ger en 

policy även trovärdighet i handläggningsprocessen avseende dessa frågor.  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå 

kommunfullmäktige att anta sponsringspolicy för Ronneby kommun.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta sponsringspolicy för Ronneby kommun med 

förändringen att sista meningen i första stycket under rubriken 

sponsringsavtalets innehåll: ”Sponsring ska företrädesvis ske i form av varor 

eller tjänster, inte i form av exempelvis kontanta medel ”(s 3) stryks. 

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Peter Bowin (V), Tim Svanberg (C) samt Lennarth Förberg (M). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut men med 

förändringen att under rubriken Vem får teckna avtal på sid 3 ändras första 

meningen till: Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt bolagsstyrelser 

får ingå avtal om sponsring. Andra meningen stryks.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

sponsringspolicy för Ronneby kommun följande ändringar: 

- sista meningen i första stycket under rubriken Sponsringsavtalets innehåll: 

”Sponsring ska företrädesvis ske i form av varor eller tjänster, inte i form av 

exempelvis kontanta medel ”(s 3) stryks,  

- under rubriken Vem får teckna avtal på sid 3 ändras första meningen till: 

Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt bolagsstyrelser får ingå avtal 

om sponsring. Andra meningen stryks. 

 ________________ 
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§ 79 Dnr 2017-000133 253 

Ronneby 22:1 - fastighetsreglering till Åkern 1 

 

Sammanfattning  

DJ Ronneby AB önskar köpa ca 4000 kvm att fastighetsreglera till Åkern 1.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja 

marken enligt framtaget avtal. 

________________ 
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§ 80 Dnr 2017-000166 678 

Ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga 
undervisningsenheten Start Soft (Hallabro, Eringsboda) 

Utdrag ut utbildningsnämndens protokoll 2017-02-21 § 22: 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogjorde för förslag till 

ersättningslokaler för att ersätta den tillfälliga undervisningsenheten på Soft 

Center. Placering av en paviljong föreslås i Hallabro, medan mindre 

förändringar av befintliga lokaler i Eringsboda gör att platser kan beredas på 

Eringsbodaskolan. Förvaltningschefen ref till tidigare nämndsbeslut gällande 

placering av paviljong i Backaryd, vilket fått en positiv respons. 

 

Bedömning 

Genom dessa åtgärder, förutsatt att inte inflödet av elever fortsätter, beräknas 

en avveckling av Start Soft kunna ske i början av augusti 2017. 

 

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden beslutar om insatser enligt bilagor 

(Hallabro - Eringsboda) samt föreslår Kommunfullmäktige att bevilja både 

drifts- och investeringsmedel. 

 

Utbildningsnämndens beslut 2017-02-23 

Utbildningsnämnden beslutar om insatser enligt bilagor (Hallabro - 

Eringsboda) samt föreslår Kommunfullmäktige att bevilja både drifts- och 

investeringsmedel.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att utbildningsnämnden beviljas 

1 450 000 kr i investeringsanslag (1 150 tkr+300 tkr) som finanserias genom 

extern upplåning samt 1 490 000 kr (990 tkr + 500 tkr) i driftsmedel för 2017 

som finanserias via kommunstyrelsens konto för oförutsedda händelser. 

Fortsatt behov av driftmedel överlämnas till budgetberedningen.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige auu bevilja 

utbildningsnämnden 1 450 000 kr i investeringsanslag (1 150 tkr + 300 tkr) 

som finanserias genom extern upplåning samt 1 490 000 kr (990 tkr + 500 

tkr) i driftsmedel för 2017 som finanserias via kommununfullmäktiges konto 

för oförutsedda utgifter. Fortsatt behov av driftmedel överlämnas till 

budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 
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§ 81 Dnr 2017-000012 101 

Delegationsbeslut 2017 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Sammanställning av delegationsbeslut, tekniska förvaltningen (Dnr: 2017/12 

Nr.50)  

Återrapportering av delegationsbeslut, personal (Dnr: 2017/15 Nr. 40)  

Återrapportering av delegationsbeslut, äldrenämnden (Dnr: 2017/12 Nr.30) 

Delegationsbeslut avseende ökad rondering med väktare (Dnr: 2017/12 

Nr.20) 

Återrapportering av delegationsbeslut, personal (Dnr: 2017/15 Nr.10)  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisade 

delegationsbeslut till protokollet. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisade delegationsbeslut till 

protokollet. 

________________ 
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§ 82 Dnr 2016-000472 192 

Besvarande av motion från Willy Persson (KD) 
angående buskar och sly på slänten mellan Knut 
Hahnskolan och Älgbacken. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) föreslår i en motion från 

2016-08-22 att återstående buskväxtlighet grävs bort och gräsyta anläggs på 

slänten mellan Knut Hahnsskolan och Älgbacken. 

Motionären menar att alltsedan den stora ombyggnaden av Knut 

Hahnsskolan blev klar 2004 har buskväxtligheten på slänten varit föremål för 

diskussion vid olika tillfällen. Vid ett tillfälle kapade parkenheten ner ett 

antal buskar för att skolan skulle vara synlig från vägen, men tyvärr växte 

dom upp igen då man inte grävde upp rötterna. För ett par år sedangrävdes 

det upp buskar på en sträcka och gräsmatta anlades. Men det återstår en 

relativt stor sträcka för att slänten ska bli bra. Motionären har haft detta uppe 

i BRÅ, för borttagandet av buskage skulle även vara en bra 

brottsförebyggande åtgärd.  

Bedömning 

Motionen har remitterats till Tekniska förvaltningen. Av yttrandet framgår 

det att efter kontroll med verksamhetschefen i skolan så har 

överenskommelse träffats om att ta bort buskarna. Buskaget kommer att tas 

bort under våren 2017 som en del i integrationsprojektet. Träden kommer att 

lämnas kvar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Att Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under våren 2017 ta bort 

buskarna 

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige:  

- att bifalla motionen och  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(67) 
2017-03-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att under våren 2017 ta bort 

buskarna.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:  

- att bifalla motionen och  

- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att under våren 2017 ta bort 

buskarna.  

________________ 
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§ 83 Dnr 2016-000077 101 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
angående att utreda tillgången till vaktmästare i de 
kommunala skolorna 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Ronneby kommun har inkommit med en motion där 

de föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

-Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur tillgången till vaktmästare såg ut 

på de skolor som fanns innan kommunaliseringen genomfördes. 

-Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden idag för att uppnå den 

"mängd" med vaktmästare som fanns på skolorna innan kommunaliseringen, 

och återkomma till kommunfullmäktige med en kostnadsberäkning 

SD Ronneby 

Bedömning 

Då vaktmästarorganisationen flyttades i sin helhet till Tekniska förvaltningen 

2016-07-01 med ett sparkrav på 2.5 miljoner kr gör Tekniska förvaltningen 

bedömningen att varje skolenhet inte kan bemannas med en egen 

vaktmästare. 

Vad gäller ansvarsområde har detta definierats i förarbetena med att flytta 

vaktmästarorganisationen i en gränsdragningslista som är tydlig och 

kommunicerad med berörda parter. 

 

I och med överförandet till tekniska förvaltningen har vaktmästarnas 

arbetsuppgifter renodlats. 

Tekniska förvaltningen har även fått i uppdrag att redovisa en utredning med 

konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet motsvarande 2500 tkr 

ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att motionen anses besvarar i och med att tekniska 

förvaltningen kommer att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning 

av den nya vaktmästarorganisationen.  
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Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad i och med att 

tekniska förvaltningen kommer att redovisa en utredning med 

konsekvensbeskrivning av den nya vaktmästarorganisationen. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad i och med att tekniska förvaltningen kommer 

att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning av den nya 

vaktmästarorganisationen. 

________________ 
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§ 84 Dnr 2012-000434 109 

Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare 
Johannes Chen, KD, om utökning av vaktmästare vid 
skolorna 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen undersöker möjligheten till att ha 

färre skolenheter än 5-6/vaktmästare och att fastighetsmästarens 

ansvarsområde tydliggörs 

Bedömning 

Då vaktmästarorganisationen flyttades i sin helhet till Tekniska förvaltningen 

2016-07-01 med ett sparkrav på 2.5 miljoner kr gör Tekniska förvaltningen 

bedömningen att varje skolenhet inte kan bemannas med en egen 

vaktmästare. 

Vad gäller ansvarsområde har detta definierats i förarbetena med att flytta 

vaktmästarorganisationen i en gränsdragningslista som är tydlig och 

kommunicerad med berörda parter. 

I och med överförandet till tekniska förvaltningen har vaktmästarnas 

arbetsuppgifter renodlats. 

Tekniska förvaltningen har även fått i uppdrag att redovisa en utredning med 

konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet motsvarande 2500 tkr 

ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att motionen anses besvarar i och med att tekniska 

förvaltningen kommer att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning 

av den nya vaktmästarorganisationen.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad i och med att 

tekniska förvaltningen kommer att redovisa en utredning med 

konsekvensbeskrivning av den nya vaktmästarorganisationen. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(67) 
2017-03-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen anses vara besvarad i och med att tekniska förvaltningen kommer 

att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning av den nya 

vaktmästarorganisationen. 

________________ 
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§ 85 Dnr 2017-000040 453 

Förslag till beslut rörande överlåtelse av 
huvudmannaskapet för saneringsåtgärder vid Backaryd 
Sågverk till SGU 

 

Sammanfattning  

Genom skrivelse till länsstyrelsen 2016-12-22 har SGU lämnat 

avsiktsförklaring att åtaga sig huvudmannaskapet för att med bidrag från 

Naturvårdsverket genomföra återstående åtgärder på det förorenade området 

Backaryds Sågverk, fastigheten Backaryd 1:75. Kommunen skulle därmed 

befrias från det huvudmannaskap man åtog sig genom beslut i KS 2005-11-

08 § 251 (Dnr 2005.242). En förutsättning för SGU:s formella beslut om 

huvudmannaskapet är att en sådan överlåtelse är politiskt förankrad i 

kommunen. 

 

Åtgärdsutredning och riskvärdering för objektet har tidigare utförts av WSP 

med kommunen som huvudman och uppdragsgivare. Detta finns redovisat i 

WSP rapport daterad 2009-11-17. KS beslutade 2010-04-13 § 99 (Dnr 

2010/106) att godkänna ett av de åtgärdsalternativ som WSP föreslagit och 

gav dåvarande Byggnadsnämnden i uppdrag att ansöka om bidrag för 

saneringen. Efter kommunens omorganisering, där den sammanslagna Miljö- 

och byggnämnden har tillsynsansvar för förorenade områden, har uppdraget i 

stället kommit att ligga hos Tekniska nämnden. Genomförande av 

efterbehandling har av olika anledningar inte kommit till stånd, och eftersom 

det gått så lång tid sedan de tidigare utredningarna gjordes behövs nu 

uppdatering och komplettering av dessa innan man kan gå vidare till 

planering och genomförande av konkreta åtgärder. 

 

Det arbete som återstår för objektet är reviderad åtgärdsutredning, 

riskvärdering, projekteringsdirektiv m.m. samt därefter projektering och 

genomförande av relevant efterbehandling. Länsstyrelsen bedömer det troligt 

att statligt bidrag för utredningar och åtgärder kommer att lämnas efter 

ansökan från den som åtagit sig huvudmannaskapet. 
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Om SGU blir huvudman för utredningar och åtgärder kommer detta att 

utföras i löpande samverkan med Tekniska förvaltningen, Miljö- och 

byggnadsförvaltningen och länsstyrelsens funktion Förorenade områden.  

Bedömning 

Backaryds Sågverk är ett av de förorenade områden i länet som enligt 

länsstyrelsen bör prioriteras för efterbehandling. SGU har särskild 

kompetens och erfarenhet för att leda sådana projekt och har redan förut 

gjort så med två objekt i Ronneby kommun, nämligen Bräkne-Hoby 

Byggservice och Möljeryds Sågverk. Kommunen har sämre förutsättningar 

att stå som huvudman och bör därför ställa sig positiv till SGU:s erbjudande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till SGU:s avsikt att begära 

huvudmannaskapet för utredningar och efterbehandlingsåtgärder gällande 

det förorenade objektet Backaryds Sågverk, fastigheten Ronneby Backaryd 

1:75 (F1081-0009).  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig positiv till SGU:s avsikt att begära huvudmannaskapet för utredningar 

och efterbehandlingsåtgärder gällande det förorenade objektet Backaryds 

Sågverk, fastigheten Ronneby Backaryd 1:75 (F1081-0009). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till SGU:s avsikt att begära 

huvudmannaskapet för utredningar och efterbehandlingsåtgärder gällande 

det förorenade objektet Backaryds Sågverk, fastigheten Ronneby Backaryd 

1:75 (F1081-0009). 

________________ 

Exp: 

Sattar Zad 
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§ 86 Dnr 2016-000243 319 

Budgetuppdrag- Utreda förutsättningarna för att bygga 
om vägbron i hamnen för att möjliggöra mer båttrafik i 
ån. 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har i budget 2016 erhållit uppdrag angående att 

utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron över ån vid Ronnebyhamn 

för att på så sätt möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån. Då inga 

utredningsmedel tilldelats har Tekniska förvaltningen genomfört utredningen 

på ett mycket övergripande plan och berör i sin utredning endast frågorna 

kring möjlighet till genomförande samt investerings-, drift- och 

underhållskostnader. Huruvida projektet bör genomföras eller ej lägger inte 

Tekniska förvaltningen någon aspekt på varför detta inte berörs i 

utredningen.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det är fullt möjligt att anlägga 

en öppningsbar bro över Ronnebyån vid Ronnebyhamn. Vid handläggningen 

har vi tittat närmare på en motsvarande bro, Universitetsbron i Malmö 

(2004), och de siffror vi beskriver är omarbetade jämfört med det projektet. 

 

Skall öppningsbar bro anläggas vid Ronnebyhamn är vår bedömning att detta 

bör ske som en vridbar bro. Detta medför följande uppskattade kostnader: 

Investeringskostnad (exkl. byggherrekostnader), ca 40 Mkr 

Byggherrekostnader, ca 5 Mkr 

Kostnader för flytt av elanläggning mm, ca 1 Mkr 

Driftkostnad (maj-sept), minst 500 tkr/år 

Underhållskostnad, minst 500 tkr/år 

 

Inför ev. vidare planeringsuppdrag måste närmare geotekniska utredningar 

samt myndighetskontakter tas för att reda ut förutsättningarna avseende 

geoteknik, miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i detalj, något 

som ej studerats inom ramen för denna utredning. 
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Problemställningar som behöver lyftas ytterligare inför ev. vidare 

handläggningsönskemål är omgivningspåverkan av öppningsbar bro, både 

under entreprenadtiden respektive under kommande driftskede. I samband 

med byggnation, vilken grovt uppskattas till ca 1 år kommer trafiken tidvis 

tvingas vara avstängd längs Hamnvägen och Reddvägen. Dessutom kommer 

öppningstillfällen under drifttiden orsaka motsvarande begränsningar. 

Speciellt drabbade blir i dessa fall de verksamheter inom närområdet som är 

beroende av transporter till och mellan verksamhetsytor på olika sidor av 

Ronnebyån.  

 

Samhällsekonomisk påverkan av ett eventuellt projektgenomförande har inte 

beräknats.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen gör en inledande bedömning att en vridbar 

öppningsbar bro är möjlig att genomföra över Ronnebyån vid Ronnebyhamn. 

Investeringskostnad uppskattas grovt till någonstans mellan 45-50 Mkr samt 

drift- och underhållskostnader till drygt 1 Mkr/år. 

 

Inför ev. vidare planeringsuppdrag måste närmare geotekniska utredningar 

samt myndighetskontakter genomföras för att reda ut förutsättningarna 

avseende geoteknik, miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i 

detalj, något som ej studerats inom ramen för denna utredning.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna uppdraget om att utreda förutsättningarna 

för att bygga om vägbron över ån vid Ronnebyhamn för att på så sätt 

möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån. 

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S)  yrkar att det ska formuleras ”godkänna 

återrapporteringen av uppdraget”. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

återrapporteringen av uppdraget om att utreda förutsättningarna för att bygga 

om vägbron över ån vid Ronnebyhamn för att på så sätt möjliggöra mer 

båttrafik i Ronnebyån. 

________________ 
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§ 87 Dnr 2016-000290 732 

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

 

Utdrag ur äldrenämndens sammanträdesprotokoll 2017-01-18 § 7: 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet: 

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

IIII, 2016, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  

Äldrenämndens beslut 2017-01-18  

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet. 

      

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera ärendet till protokollet. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att notera ärendet till 

protokollet. 

________________ 
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§ 88 Dnr 2016-000288 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2016 

 

Sammanfattning  

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

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, fjärde 

kvartalet 2016, redovisas för ledamöterna.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson yrkar att kommunfullmäktige föreslås notera 

ärendet till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut 

Omröstningsresultat 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att notera ärendet 

till protokollet. 

________________ 
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§ 89 Dnr 2017-000084 101 

Intern kontroll 2016, Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har under 2016 kontrollerat följande moment: 

 Efterlevnad av arbetsmiljöplan i projekt 

 Kontroll av köptrohet 

 Kontrollera av tid och temperatur varmhållning mat 

 Kontroll av service och bemötande på skolrestauranger 

 Kontroll av service och bemötande vid felanmälan. 

 Kontrollera i Xpand så ärenden åtgärdas och återkopplas inom rimlig 

tid 

 Kontroll av kvalitet på RUS-samtal 

 Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro 

 Kontrollera efterlevand av frånvarorutin vid semester 

 Kontroll av att anmärkningar vid skyddsrond åtgärdas 

 Kontroll av antal fordon 

 Kontroll av fordons utrustning 

 Kontroll av vilka fordon som används vid tjänsteresor 

 Kontroll av vilka färdmedel som används vid tjänsteresor 

 

Av dessa kontrollmoment visade följande på avvikelse: 

 Kontroll av köptrohet (Kostenheten) 

 Kontrollera av tid och temperatur varmhållning mat (Kostenheten) 

 Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro (Kostenheten) 

 Kontrollera efterlevnad av frånvarorutin vid semester (Kostenheten) 

 Kontroll av att anmärkningar vid skyddsrond åtgärdas (Kostenheten) 

 Kontroll av vilka fordon som används vid tjänsteresor (TF) 
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 Kontroll av vilka färdmedel som används vid tjänsteresor (TF) 

 

De flesta avvikelser beror inte på bekräftad brist i verksamheten utan att 

metoden för kontroll inte varit tillfyllest eller att åtgärder pågår. I något fall 

är det svårt för verksamheterna att påverka utfallet av den interna kontrollen.  

 

I vilket fall som helst finns åtgärder planerade för att bättre både kontrollera 

och åtgärder i verksamheten. Arbetet med internkontroll kommer också att 

disponeras om under 2017 för att göra arbetet effektivare.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att KSau föreslår KS att notera 

informationen till protokollet.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

- att uppdra åt kostenheten att till kommunstyrelsens arbetsutskott 

återkomma med en återrapportering av avvikelserna. 

- att föreslå kommunstyrelsen besluta att notera informationen till 

protokollet.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad 

Emelie Stenborg 
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§ 90 Dnr 2017-000096 261 

Arrende Naturbruksgymnasiet 

 

Sammanfattning  

Sporren rid och Körsällskap har idag ett samarbete med 

naturbruksgymnasiet. De önskar att arrendera mark intill ridhuset för att 

anlägga en paddock. För att få bidrag till detta så behöver arrendetiden vara 

tio år. Utbildningsförvaltningen har initierat frågan till oss.  

Förslag till beslut 

Att Tekniska Förvaltningen får i uppdrag att skriva ett tio årigt arrendeavtal 

med Sporren.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt tekniska förvaltningen att skriva ett tio årigt arrendeavtal med 

Sporren. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt tekniska förvaltningen att skriva ett 

tio årigt arrendeavtal med Sporren. 

________________ 

Exp: 

Ola Liljerum 
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§ 91 Dnr 2016-000719 020 

Plan för marknadsföring mot arbetsmarknaden 

 

Sammanfattning  

I Kommunstyrelsens yttrande § 281, Remiss från revisionen – uppföljning av 

2012 och 2013 års revisonsgranskningar, beslutades bl a följande:  

- Att personalenheten får i uppdrag att i samband med budgetberedning 

hösten 2016, presentera förslag till marknadsföringsplan för åren 2017-2018, 

utifrån samma modell som 2016.  

Bedömning 

I den föreslagna planen ingår att fortsätta med, samt utveckla, de aktiviteter 

som påbörjats eller genomförts under 2016. Det handlar om att synas på 

mässor, arbetsmarknadsdagar, högskolor, gymnasier och även år 7-9. Dessa 

aktiviteter sker i nära samarbete med verksamheterna. 

Dessutom ingår att utveckla annonsering i olika slags media, och att 

marknadsföra sig på de webbplatser och i de sociala media, där målgrupper 

ofta söker efter arbetstillfällen.  

Förslaget har beretts i personalberedningen den 9 januari 2017.  Där 

föreslogs att planen endast omfattar 2017. Plan som gäller 2018 kan istället 

presenteras i samband med budgetberedningen inför 2018.  

I beredningen föreslogs också att planen ska innehålla de 

kompetensutvecklingsinsatser som görs i samarbete med vuxenutbildningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen att 

godkänna ”Plan för marknadsföring mot arbetsmarknaden” i enlighet med 

beslut i ovanstående yttrande.  

 

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna ”plan för marknadsföring mot arbetsmarknaden” med tillägget att 

en aktivitet för marknadsföra kommunens olika arbeten på hemsidan tillförs.  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”plan för marknadsföring mot 

arbetsmarknaden” med tillägget att en aktivitet för marknadsföra 

kommunens olika arbeten på hemsidan tillförs. 

 ________________ 

Exp: 

Kristina Wramsby 
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§ 92 Dnr 2016-000718 020 

Policy för distansarbete 

 

Sammanfattning  

Bakgrunden finns i ” Ronneby kommuns miljömål” 2014-2016 som antogs 

30 januari av KF 2014§20. Lokalt mål nr 12 innebär att ”Minska resandets 

miljöpåverkan från anställda i kommunen och dess helägda bolag”.  

Etappmål 12a, ”Alla chefer i kommunen har fått information om 

distansarbete.”   

Med distansarbete avses att arbeta på annan geografisk plats än den ordinarie 

arbetsplatsen, med uppgifter som normalt utförs på den ordinarie 

arbetsplatsen.  Omfattningen är vanligen 8-16 timmar per vecka. Skriftligt 

avtal om distansarbete skall finnas, och det är förvaltningschef har 

delegation att besluta.  

För att ha en korrekt och enhetlig information om möjligheten till 

distansarbete, behövs ett policydokument, följt av fastställda riktlinjer och en 

information om hur ett avtal kan skrivas.  

Personalenheten har tagit fram ett förslag till policy för distansarbete, där det 

framgår att hänsyn ska tas arbetsmiljöansvar, säkerhetsaspekter samt 

ansvarsfrågor om eventuell utrustning.  

I förslaget framgår att distansarbete inte får medföra att kravet på en effektivt 

bedriven verksamhet eftersätts eller att servicen gentemot 

kommunmedborgarna och/eller internt i kommunen försvåras. Distansarbetet 

ska ha ett mervärde både för arbetsgivaren och för den anställde. 

När policyn är fastställd och efterföljande riktlinjer är klara, kan den 

information som efterfrågas i Etappmål 12a, ges till alla chefer.  

 

Förslaget har beretts i personalberedningen den 9 januari 2017.  

Bedömning 

Syftet med denna policy är att tydligt beskriva att det finns en möjlighet att 

avtala om distansarbete, samt att underlätta för arbetsgivaren att hantera 

frågan på ett korrekt sätt Policyn med efterföljande riktlinje ska förebygga 

att det uppstår oklarheter om t ex ansvarsfrågan. Policyn ska vara styrande 

för alla chefer och medarbetare i Ronneby kommun.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta den 

föreslagna policyn för distansarbete.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna policyn för distansarbete. 

 

Personalchef Kristina Wramsby redogör för gjorda förändringar i policyn 

och delar ut ny version. 

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifalltill förslag till policy med 

gjorda förändringar. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till 

Policy för distansarbete med gjorda förändringar. 

 ________________ 
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§ 93 Dnr 2017-000086 730 

Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter 
för äldrenämnden 2017. 

 

Sammanfattning  

Utdrag ur äldrenämndens sammanträdesprotokoll 2017-01-18 § 6  

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet:  

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag av äldrenämnden att presentera ett nytt 

förslag till författningssamling med uppdaterade taxor för 2017 (bilaga l). 

Författningssamling från 2016 presenteras som j ämförelsematerial i form av 

bilaga 2.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att: 

Anta nytt förslag till författningssamling i enlighet med bilaga l.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-06 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta förslag till avgifter inom äldreomsorgen 

2017.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta 

förslag till avgifter inom äldreomsorgen 2017.  

 ________________ 
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§ 94 Dnr 2017-000095 346 

Förslag till höjning av taxan för elnät 

 

Sammanfattning  

När budgeten och beslut om taxor for nästkommande år beslutades visste vi 

inte att vår elleverantör på överliggande nät E-on skulle höja vårt effekt-

abonnemang inför 2017. 

Den nya taxan från E-on är nu beslutad och innebär en höjning på de fasta 

avgifterna och en sänkning på de rörliga avgifterna detta totalt med en 

höjning på närmare 9 % (8,77 %) vilket innebär en kostnadshöjning för 

Miljöteknik på ca 1,5 Mkr. 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja taxan för elnät för att täcka 

kostnadsökningarna som överliggande nät genererar. 

Förslaget innebär att eltaxan höjs från och med 2017-05-01 med 7 % på den 

fasta delen och 3 % på den rörliga delen. Detta för att täcka de ökade 

kostnaderna som höjningen av överliggande nät innebär.  

Beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja 

eltaxan från och med 2017-05-01 med 7 % på den fasta delen och 3 % på 

den rörliga delen.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att förslå kommunfullmäktige besluta besluta att 

höja eltaxan från och med 2017-05-01 med 7 % på den fasta delen och 3 % 

på den rörliga delen.  
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________________ 
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§ 95 Dnr 2017-000097 4310 

Fossilfritt Sverige 

 

Sammanfattning  

Regeringen har startat Fossilfritt Sverige som är ett initiativ som ska 

synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och 

uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. Sverige ska bli ett av världens första 

fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande 

generationer, utan för att det är ekonomiskt smart. För att nå dit krävs att alla 

aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen.  

Fossilfritt Sverige är en möjlighet för företag, kommuner, föreningar och 

andra aktörer som kan och vill bidra till utsläppen av växthusgaser minskar 

att visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply, såväl i Sverige om 

internationellt. Fossilfritt Sverige är öppet för alla aktörer som ställer upp på 

den deklaration som tagits fram för initiativet. Kommuner som stödjer 

Fossilfritt Sverige behöver dessutom ha registrerade insatser i FN:s Action 

Agenda (NAZCA). 

Deklarationen lyder: 

Klimatförändringarna är här, de är allvarliga och de påverkar alla – både oss 

som lever nu och framtida generationer. De globala utsläppen måste snabbt 

minska för att säkra välfärden för framtida generationer. 

Nu är tiden att agera. Vi är den sista generationen som kan bromsa 

klimatförändringarna. Utifrån det nya globala klimatavtal som världens 

länder enades om i Paris jobbar vi nu för att hålla den globala 

uppvärmningen väl under två grader, med sikte på 1,5 grad. 

 

Det är dags för ledarskap. Svenska företag, städer och andra aktörer vill visa 

att vi ser fördelarna med att gå före: 

Världen behöver bli fossilfri. Vi ser positivt på att Sverige går före. Det 

skapar bättre miljö, attraktivare städer och nya möjligheter till jobb. 

Våra verksamheter ska bidra. Genom att visa upp egna konkreta insatser för 

minskade klimatutsläpp inom ramen för FN:s Action Agenda demonstrerar 

vi inför hela världen vår beslutsamhet att agera i närtid. 

Vi utmanar andra, i Sverige och i världen. Vi välkomnar våra motsvarigheter 

att ansluta sig, göra egna insatser och att utmana sig själva och oss. 
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Vi vill visa ett starkt engagemang och ledarskap från svenska företag, 

kommuner och organisationer som vill göra det fossilfria samhället möjligt. 

Så visar vi vägen till en hållbar framtid.  

Bedömning 

Ronneby kommun har genom borgmästaravtalet åtgärder registrerade i FN:s 

Action Agenda (NAZCA). Vi har en hög ambitionsnivå med att minska 

samhällets påverkan på klimatet. Ronneby kommun arbetar kontinuerligt och 

aktivt för att minska både organisationens påverkan på klimatet men också 

hela samhällets. Att delta i initiativet Fossilfritt Sverige och stödja dess 

deklaration ligger i linje med Ronneby kommuns miljöarbete.  

Förslag till beslut 

Energi- och miljörådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att Ronneby kommun ska delta i initiativet Fosilfritt 

Sverige och stödja dess deklaration.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun ska delta i initiativet 

Fossilfritt Sverige och stödja dess deklaration. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Ronneby kommun ska delta i initiativet 

Fossilfritt Sverige och stödja dess deklaration. 

________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson 
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§ 96 Dnr 2017-000110 049 

Anhållan om utbetalning av anslag från huvudmännen i 
biosfärområde Blekinge Arkipelag för 2017 inkommen. 

 

Sammanfattning  

Biosfärområde Blekinge Arkipelag begär ett utökat anslag från sina 

huvudmän. För Ronneby kommuns del rör det sig om en ökning på 5 000 kr 

från 150 000 kr till 155 000 kr.  

Bedömning 

Blekinge Arkipelag önskar en uppräkning av anslagen från huvudmännen för 

att fortsatt kunna driva arbetet inom biosfärsområdet till 155 000 kr från 

Ronneby kommun. Biosfärsområdets kostnader består till övervägande del 

av personalkostnader. Resterande kostnader utgörs av lokal- och 

verksamhetskostnader. Havs- och vattenmyndigheten har beslutat om statligt 

bidrag med 400 000 kr per år i fyra år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att utöka anslaget till Blekinge arkipelag till 155 000 kr årligen. 5 000 kr för 

2017 tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

att utöka anslaget till Blekinge arkipelag till 155 000 kr årligen. 5 000 kr för 

2017 tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

att anmoda Blekinge Arkipelag att komma in med anhållan om utökat anslag 

i god tid för att kunna ha med det i ordinarie budgetberedning. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

att utöka anslaget till Blekinge arkipelag till 155 000 kr årligen. 5 000 kr för 

2017 tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

att anmoda Blekinge Arkipelag att komma in med anhållan om utökat anslag 

i god tid för att kunna ha med det i ordinarie budgetberedning. 

________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson 
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§ 97 Dnr 2017-000104 319 

Inriktningsdialog avseende Centrum-mitt 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har påbörjat utredning/projektering av nästa etapp 

avseende centrumutvecklingsprojektet. I enlighet med planberedningens 

inriktningssynpunkter (2016-03-22) omfattar denna etapp i huvudsak 

Kungsgatan (delen Prinsgatan-Drottninggatan) samt Västra Torggatan.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningens redovisar önskat upplägg samt för dialog kring 

omfattning av åtgärder inom de olika gatumiljöerna. Tekniska förvaltningen 

redogör för de samrådskontakter som hittills tagits samt för de synpunkter 

som därvid inkommit.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag på 

inriktningen och ger Tekniska förvaltningen uppdraget att genomföra 

projektet.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till inriktning med 

förändringen att dubbelriktningen på Kungsgatan förlängs fram till Västra 

Torggatan.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för ytterligare diskussion.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för ytterligare diskussion. 

________________ 

Exp: 

Sattar Zad 
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§ 98 Dnr 2017-000103 805 

Ansökan om föreningsbidrag Orkesterfestival, Spanien 
2017 

 

Sammanfattning  

Ronneby Skolorkester ansöker om bidrag för deltagande i en 

Orkesterfestival som arrangeras i Calella i Spanien den 24 juni – 2 juli 2017. 

Ansökan har adresserats dels till fritid- och kulturförvaltningen och dels till 

kommunstyrelsen. 

Enligt inlämnad kostnadsberäkning, som avser 50 ungdomars och 10 ledares 

deltagande i festivalen, beräknas den totala kostnaden till 239 833 kronor. I 

den summan ingår kostnader för buss, boende och mat på ned- respektive 

hemresa samt en guidad resa till Barcelona. Kostnaden per person blir 5 870 

kronor. Varje ungdom/ledare betalar 2000 kronor. Ett antal medresanden 

tillkommer, men de åker med till självkostnadspris. 

Föreningen arbetar aktivt för deltagande i aktiviteter såsom t ex 

Orkesterfestivalen i Calella, vilket är i linje med föreningens 

verksamhetsplan för 2016-2017 samt föreningens stadgar. Under vistelsen i 

Calella kommer Ronneby Skolorkester tillsammans med ett stort antal 

orkestrar från andra europeiska länder att delta i flertalet spelningar i form av 

konserter och marscher. Orkestern har då fanbärare med Sveriges och 

Ronneby kommuns fanor.  

Ronneby Skolorkester önskar att kommunen stödjer skolorkestern med ett 

belopp om 1 500 kronor per resande ungdom (50 st) och ledare (10 st) för 

deltagande i Orkesterfestivalen i Spanien. Totalt uppgår därmed beloppet 

man söker i bidrag till 90 000 kronor.  

Bedömning 

Ronneby Skolorkesters planerade deltagande i Orkesterfestivalen som 

arrangeras i Calella i Spanien, är värdefullt och innebär en erfarenhet för 

eleverna som ingår i skolorkestern och samtidigt får deltagarna ses som goda 

ambassadörer för Ronneby kommun.  

Ronneby Skolorkester som förening har karaktären av en föräldraförening. 

Med hänvisning till fastställda bidragsbestämmelser för fritid- och 

kulturnämnden finns inte utrymme att bevilja föreningsbidrag till Föreningen 

Ronneby Skolorkester.  
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Föreningen uppfyller inte de fastställda bestämmelserna i 

bidragsbestämmelserna för att vara en bidragsberättigad förening. Ansökan 

avser ett betydande belopp som dessutom inte ryms inom anslagna medel för 

föreningsbidrag under 2017 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämndens inställning är att det är positivt för deltagarna i 

Ronneby Skolorkester att få möjlighet att delta i Orkesterfestivalen i Spanien 

den 24 juni – 2 juli 2017 och dessutom värdefullt för Ronneby kommun.  

Fritid- och kulturnämnden avslår dock Föreningen Ronneby Skolorkesters 

ansökan om bidrag, men beslutar hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen för 

slutgiltigt ställningstagande.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-01-19 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Föreningen Ronneby 

Skolorkesters ansökan om bidrag, men beslutar hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen för slutgiltigt ställningstagande. 

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S), Nicolas Westrup (SD), Malin Månsson 

(S), Roger Gardell (L) samt ersättarna Margareta Yngveson (S) och Nils 

Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att föreningen ges ett bidrag på 

60 000 kr motsvarande 1000 kr/resenär. 

Malin Norfall (S) yrkar att föreningen ges ett bidrag på 2000 kr/barn och 

ungdom totalt 100 000 kr under förutsättning att föreningen inte tar ut någon 

avgift för barnen/ungdomarna. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar att föreningen ges ett bidrag i enlighet med 

ansökan dvs 90 000 kr motsvarande 1500 kr/resenär.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på vart och ett av 

yrkandena och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Ronneby Skolorkester ett bidrag på 

60 000 kr för genomförande av resa till orkesterfestival i Calella, Spanien. 

Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Skolorkester 

Fritid- och kulturnämnden 
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§ 99 Dnr 2017-000115 042 

Fastställande av internbudget 2017 för Tekniska 
förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningens internbudget skall årligen beslutas av 

Kommunstyrelsen.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningens förslag på internbudget 2017 redovisas i bilagt 

underlag. Internbudgeten följer de ramar som fastställts i budgetbeslutet.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen fastställer bilagt 

förslag på internbudget 2017 för Tekniska förvaltningen.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska förvaltningens förslag till 

internbudget med förändringen att 800 tkr från verksamhet 56 tas bort från 

tekniska förvaltningens budget och läggs som en reserv under 

kommunstyrelsen. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tekniska förvaltningens förslag till 

internbudget med förändringen att 800 tkr från verksamhet 56 tas bort från 

tekniska förvaltningens budget och läggs som en reserv under 

kommunstyrelsen. 
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________________ 

Exp: 

Anna-Lena Andersson 

Magnus Graad 
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§ 100 Dnr 2017-000136 041 

AB Ronnebyhus budget 2017 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus har översänt förslag till investeringsbudget för 2017 samt 

även driftbudget för 2017.  Ronnebyhus styrelse beslutade 2017-01-25 § 14 

att godkänna investeringsbudgeten för 2017.  

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2017 

- Driftbudget 2017 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet 

 

Peter Persson, VD AB Ronnebyhus, redovisar driftbudget samt förslag till 

investeringsbudget. 

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S) samt ersättare Willy 

Persson (KD) 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2017 
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- driftbudget 2017 för AB Ronnebyhus noteras till protokollet. 

________________ 
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§ 101 Dnr 2017-000140 001 

Förändrad organisation för marköverlåtelse 

 

Sammanfattning  

Alla frågor rörande kommunens mark inklusive ägandet hanteras hittills av 

Tekniska förvaltningen. I samband med att kommunorganisationen under 

2016 förstärktes med anställningen av en exploateringsingenjör har 

gränsdragningsproblematik uppmärksammats. Den nya tjänstens har 

begränsats av att ansvar, handläggning och i vissa fall beslut organisatoriskt 

ligger på en annan verksamhet. Kontentan blir att ett påbörjat ärende 

överlämnas för fortsatt hantering för att sedan komma tillbaka och slutföras. 

Externa kontakter får svårt att veta var i processen ett ärende ligger och 

vilken tidsplan som gäller då två verksamheter äger uppgiften och är 

beroende av varandras handläggning och tidsplan.  

I syfte att tydliggöra ansvar och skapa bättre förutsättningar till att kunna 

leverera efterfrågade kontakter, uppgifter och tidsplaner föreslås att allt 

ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande verksamhet 

från och med 1 april 2017 överförs från Tekniska förvaltningens 

markförvaltare till Exploateringsingenjören vid Kommunstyrelsens 

Samordnings-, Utrednings- och Sekretariatsenhet.  

Överföringen inkluderar följande delar: 

Köp och försäljning av fastighet eller del av fastighet och därtill hörande 

aktiviteter.  

Ta fram avtal om köp och försäljning. 

Förhandling om markåtkomst. 

Rätt att påkalla förrättning, företräda kommunen vid lantmäteriförrättningar 

och sammanträden samt träffa överenskommelse om fastighetsreglering 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

Allt ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande 

verksamhet fr.o.m. 2017-04-01 ska ligga hos exploateringsingenjören. 

Ge förvaltningen i uppdrag att revidera attest- och delegationsordning utifrån 

p 1.  
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Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att allt ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande 

verksamhet fr.o.m. 2017-04-01 ska ligga hos exploateringsingenjören. 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera attest- och 

delegationsordning utifrån ovanstående förändring. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Nicolas 

Westrup (SD) och ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att allt ansvar gällande köp och försäljning av mark och därtill hörande 

verksamhet fr.o.m. 2017-04-01 ska ligga hos exploateringsingenjören. 

att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera attest- och 

delegationsordning utifrån ovanstående förändring. 

________________ 
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§ 102 Dnr 2017-000006 101 

Delgivningsärenden  

 

Sammanfattning  

Arbetsutskottet 2017-02-06 

Följande delgivningsärenden föreligger under sammanträdet: 

Blekinge Tingsrätt, underrättelse konkurs fastighetsbolaget Värends 

Rosenlund AB Backaryd 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, informations- och nyhetsbrev nr. 1 

Lennie Johansson, synpunkter angående bredbandsutbyggnaden 

Länsstyrelsen Blekinge Län, Ansökan om tillstånd till kameraövervakning 

på Östra Torggatan 8 i Ronneby 

Länsstyrelsen Blekinge Län, regeringens upphävande av länsstyrelsens 

beslut avseende villkor vid transport av bränsle inom vattenskyddsområde på 

fastigheten Bredåkra 11:5 i Ronneby Kommun 

Revisionen Ronneby Kommun, Granskning av delar av 

utbildningsnämndens verksamhet för nyanlända elever 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär  16:65, 16:72, 16:73, 17:1 

Protokoll  

Cura Individutveckling 2016-10-27 

Region Blekinge 2016-12-14 

 

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

ärendet till protokollet. 

 

Arbetsutskottet 2017-02-20 

Blekinge Tingsrätt, underrättelse om konkurs Henrik Niemelä 

Björnbärsvägen 9 Ronneby 

Per Karlsson idrottslärare på Johannishusskolan , Spontanidrottsplats i 

Johannishus 
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Telia, Telia moderniserar nätet i Ronneby kommun 

Protokoll  

Cura Individutveckling 2016-12-16 

Arbetsutskottets beslut 2017-02-20 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera delgivningsärendena till 

protokollet. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delgivningsärendena noteras till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsärendena till protokollet. 

________________ 

 


