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§ 211 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende 37 ”Projekt Gribshunden” dras ur.   

Tommy Andersson (S) föreslås jämte ordförande justera dagens protokoll.     

Beslut 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen samt utser Tommy Andersson 

(S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(88) 
2018-08-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 212 Dnr 2018-000002 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschefen ger information om: 

- Arbetet med och etableringsläget för Viggenområdet. 

- Östrapiren. 

- Skärgårdstrafiken över sommaren.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Tommy Andersson 

(S) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschefen  
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§ 213 Dnr 2018-000294 260 

Kalkyl - fiberutbyggnad Ronneby Miljö & Teknik AB 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB presenterar projektetableringsfasen för 

fiberutbyggnad på landsbygden.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Fullmäktige ställer sig positiv till uppdraget att genomföra 

projektetableringsfasen i syfte att analysera förutsättningarna för att 

kunna gå vidare med detaljprojektering av landsbygdsutbyggnaden i 

Ronneby kommun med målet att nå 100 % av permanentbostäder och 

företag till och med 2020.   

2. Fullmäktige uppdrar åt Ronneby Miljö & Teknik AB att återkomma 

till fullmäktige med investeringsäskande för genomförande av 

projektetableringsfasen. 

Deltar i debatten 

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

Evaldsson (M), Willy Persson (KD), Lova Necksten (MP), Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Ola Robertsson (S) och Peter 

Bowin (V). 

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: 

1. Fullmäktige ställer sig positiv till uppdraget att genomföra 

projektetableringsfasen i syfte att analysera förutsättningarna för att 

kunna gå vidare med detaljprojektering av landsbygdsutbyggnaden i 
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Ronneby kommun med målet att nå 100 % av permanentbostäder och 

företag till och med 2020.   

2. Fullmäktige uppdrar åt Ronneby Miljö & Teknik AB att återkomma 

till fullmäktige med investeringsäskande för genomförande av 

projektetableringsfasen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 214 Dnr 2018-000180 805 

Ansökan om medel - Riksidrottsforum 9-11 november i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

9-11 november 2018 hålls Riksidrottsforum i Ronneby. Blekinge 

Idrottsförbund har med anledning av detta inkommit med en ansökan om 

medel på 75 000 kr till en välkomstmåltid samt någon form av underhållning 

på fredagskvällen den 9 november när 300-350 gäster från 71 specialförbund 

träffas på Blekinge Convention Center vid Ronneby brunn.  

Bedömning 

De stora rikstäckande konferenserna som förläggs till Ronneby brunn är en 

av flera kanaler som kan användas för att marknadsföra Ronneby kommun. 

Ett deltagande vid konferensens inledning är ett sätt liksom att bidra till 

lunch eller middag.  

Ansökan har remitterats till fritid- och kulturförvaltningen för yttrande. 

Förvaltningschefen skriver i sitt yttrande följande: ”Ronneby kommun blir 

alltmer intressant när det gäller större arrangemang. Under 2018 ser vi detta 

tydligt. Riksidrottsforum är ett exempel i raden. Fritid och 

kulturförvaltningen ser alla stora arrangemang som positiva när det gäller att 

sätta Ronneby på kartan och stärka varumärket Ronneby Kommun. Att bidra 

med finansiering är inget som vår förvaltning kan göra. Som marknadsföring 

av kommunen och för framtida utveckling ställer sig förvaltningen positiv 

till ansökan och föreslår att finansieringen sker genom medel som ligger 

under kommunstyrelsen.” 

Enligt distriktsordföranden är Blekinge Idrottsförbunds uppgift att ansvara 

för värdskapet och innehållet på kvällarna (fredag 9/11 och lördag 10/11). 

De har även sökt medel hos Region Blekinge eftersom de vill kunna erbjuda 

ett bra mottagande båda kvällarna. De ser gärna också att någon från 

Ronneby kommun deltar vid kvällsprogrammet någon av kvällarna och 

hälsar välkommen. 

2017-03-30 antog kommunfullmäktige en sponsringspolicy. För att det ska 

vara fråga om sponsring krävs en motprestation. I annat fall är det en gåva 

eller ett bidrag och faller utanför policyn. Även om kommunen väljer att inte 

ställa något krav på motprestation innehåller policyn ett grundläggande 

förhållningssätt och vägledning av mer generell karaktär och som kan var 

tillämpbart även vid givande av bidrag. Det finns inget i policyn som talar 
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emot möjligheten att ge ett bidrag till Blekinge idrottsförbund och/eller ett 

evenemang som Riksidrottsforum.  

Ronneby kommun har i varierande utsträckning bekostat eller medfinansierat 

t ex lunch eller middag vid sådana tillfällen. 

75 000 kr är det samma som 214-250 kr per deltagare vilket är en 

förhållandevis hög siffra sett till hur liknande förfrågningar har behandlats. 

Kommunen har i regel valt att besluta om ett belopp per deltagare med en 

maxgräns på det totala beloppet.  

Blekinge idrottsförbund föreslås få medel för genomförande av middag i 

samband med Riksidrottsforum i november 2018. Förslag om omfattningen 

av bidraget lämnas ej.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela Blekinge Idrottsförbund medel 

om  x kr/deltagare dock max x kr för genomförande av middag i samband 

med Riksidrottsforum i november 2018. Finansiering sker via 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bevilja Blekinge 

Idrottsförbund medel om 150 kronor per deltagare dock max 52 500 kronor 

för genomförande av middag i samband med Riksidrottsforum i november 

2018. Finansiering sker via kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 

kostnader.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beviljar Blekinge Idrottsförbund medel om 150 kronor per 

deltagare dock max 52 500 kronor för genomförande av middag i samband 

med Riksidrottsforum i november 2018. Finansiering sker via 

kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp 

Blekinge idrottsförbund 

Ekonomienheten  

Samordnings- och utvecklingschef 
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§ 215 Dnr 2018-000226 003 

Arkivreglemente 

 

Sammanfattning  

Nuvarande arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 2009. För att 

kunna hantera frågan om e-arkiv blev Ronneby kommun 2015-01-01, efter 

beslut i kommunfullmäktige, medlem i nybildade kommunalförbundet 

Sydarkivera. I samband med medlemsbeslutet antogs även 

förbundsordningen för Sydarkivera. För att tanken med förbundet ska kunna 

fullföljas dvs att kunna överlämna digital information till e-arkiv måste 

respektive kommun förändra sitt arkivreglemente. Förslaget som nu 

överlämnas för bygger på en mall som Sydarkivera har tagit fram. 

Arkivreglementet, såväl det gamla som detta förslag, omfattar samtliga 

nämnder och de kommunala bolagen. Därför har samtliga nämnder och 

bolag haft förslaget på remiss.  

Bedömning 

Förslaget bygger på att arkivmyndighetsfunktionen delas så att Sydarkivera 

får arkivmyndighetsansvar för det digitala arkivet och kommunen, genom 

lokala arkivmyndigheten, har kvar ansvaret för pappersarkivet. Alternativet 

är att överlämna hela arkivmyndighetsfunktionen till Sydarkivera. Att 

överlämna hela arkivansvaret och då även tillsynsansvaret bedöms inte som 

ett bra alternativ då Ronneby har en väl uppbyggd arkivfunktion. Detta 

alternativ har framförallt valts av de mindre kommunerna inom förbundet. 

Det råder ett osäkert rättsläge avseende huruvida en kommun kan dela 

arkivmyndighetsfunktionen. Sydarkivera har fått olika besked från t ex SKL 

om detta. Fråga är dock inte rättsligt prövad och flera kommuner har trots det 

valt att använda varianten med delad arkivmyndighet för att fullfölja 

ursprungstanken med bildandet av förbundet. Om Sydarkivera inte får hel 

eller delad arkivmyndighetsfunktion blir konsekvensen att kommunen inte 

kan leverera elektronisk information till Sydarkiveras e-arkiv. 

Trots det osäkra rättsläget förordas att beslut tas om ett reglemente med 

delad arkivmyndighetsfunktion.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till nytt 

arkivreglemente.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nytt arkivreglemente.  

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 förslag till nytt 

arkivreglemente.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 216 Dnr 2018-000197 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S) och 

Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

men framhåller att samtlig information ska fyllas i kommande redovisningar.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet samt framhålla att samtlig information ska fyllas i kommande 

redovisningar. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 217 Dnr 2018-000198 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S) och 

Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

men framhåller att samtlig information ska fyllas i kommande redovisningar.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet samt framhålla att samtlig information ska fyllas i kommande 

redovisningar. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 218 Dnr 2018-000099 007 

Granskningsrapport angående rutiner för 
löneutbetalningar 

 

Sammanfattning  

I syfte att få en uppfattning om fastställda rutiner för löneutbetalning i 

Ronneby kommun efterlevs, valde revisorerna att göra ett stickprov avseende 

förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda. Lämnade uppgifter från 

personalavdelningen visade att utbetalningar 2017 i några fall skett där 

intygen om förlorad arbetsförtjänst är för gamla. I ett fall har utbetalning 

under 2017 gjorts på intyg som är från 2011.  

 

Vidare förekommer att ersättningar utbetalas för förlorad arbetsförtjänst för 

kommunanställda och där löneavdrag gjorts. 

 

Revisorerna hemställer till kommunstyrelsen om redovisning över vilka 

åtgärder som kommer att genomföras och under vilken tidsperiod detta ska 

ske.  

Bedömning 

Åtgärd för att säkerställa att intyg för förlorad arbetsinkomst är aktuella.  

Ny rutin: 

Intyg på inkomst ska liksom tidigare lämnas till nämndsekreterare eller 

personalenhet. Den ska framöver vara daterad efter den senaste 

lönerevisionen. Alternativt kan intyg om årsinkomst från föregående 

kalenderår lämnas till nämndsekreterare eller personalenhet.  

 

Det är också möjligt att lämna intyg från arbetsgivaren vid varje tillfälle man 

förlorat arbetsförtjänst.  

 

I de fall intygen inte uppfyller dessa krav på aktualitet, sker ingen 

utbetalning. Lönekontoret tar kontakt med dem det gäller.  

 

Rutinen tillämpas för sammanträden som äger rum efter 2018-06-01.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att avge detta yttrande som svar på revisionens skrivelse den 2 februari 

2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen avge 

yttrande enligt ovan som svar på revisionens skrivelse den 2 februari 2018. 

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Lova Necksten (MP), Peter Bowin (V), Lennarth Förberg 

(M), Jan-Eric Wildros (S), Annette Rydell (S) och Bo Johansson (S).  

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar med instämmande av Roger Fredriksson (M) bifall 

till arbetsutskottets förslag samt att personalchefen får i uppdrag att i 

samband med upprättande av internkontrollplan för 2019 ge förslag på 

internkontrollmoment avseende löneutbetalningar i Ronneby kommun.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt ovan samt uppdrar åt 

personalchefen att i samband med upprättande av internkontrollplan för 2019 

ge förslag på internkontrollmoment avseende löneutbetalningar i Ronneby 

kommun. 

________________ 

Exp: 

Revisionen 

Personalchefen  
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§ 219 Dnr 2018-000261 000 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

 

Sammanfattning  

Den kommunala verksamheten och dess ekonomiska förvaltning regleras 

bland annat av kommunallagen, och enligt denna ska kommunen fatta beslut 

om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KL 11 kap § 1). Kommunens 

ekonomiska förvaltning styrs också av lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning, annan normering 

och praxis inom ekonomiområdet, samt av lokalt antagna styrdokument. 

 

Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning fastställer ramverket 

för den ekonomiska styrningen av kommunens verksamheter. 

 

Kommunen har valt att organisera viss verksamhet i bolagsform. 

Kommungemensamma mål, policys och riktlinjer skall så långt det är 

tillämpligt gälla för hela kommunkoncernen. Det som enbart gäller de 

helägda kommunala bolagen regleras i särskilda styrdokument.  

Bedömning 

Syftet med detta dokument är att samla kommunens riktlinjer för 

verksamhets- och ekonomistyrning.  

 

Grunden för styrningen är att ha en ledningsprocess på alla nivåer som 

möjliggör en god ekonomisk hushållning. I Ronneby utgår styrningen från 

kommunens mål- och visionsstyrning. Mål och resurser, redovisning, 

uppföljning och utvärdering samverkar i styrningen av kommunens 

verksamhet och ekonomi. En ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

verksamhet skapar förutsättningar för en god ekonomisk hushållning.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta riktlinjer för god ekonomisk hushållning med 
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förändringen att det i avsnitt 3. ”Mål och visionsstyrning” hänvisas till det 

beslut fullmäktige fattat med anledning av Ronneby kommuns mål och 

visionsstyrning. 

Deltar i debatten 

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

Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

tillägget att förvaltningschefgruppen får i uppdrag att förankra riktlinjerna i 

hela organisationen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning med förändringen att det i avsnitt 3. ”Mål och 

visionsstyrning” hänvisas till det beslut fullmäktige fattat med anledning av 

Ronneby kommuns mål och visionsstyrning. 

Vidare föreslås att kommunfullmäktige ger förvaltningschefsgruppen i 

uppdrag att förankra riktlinjerna i hela organisationen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 220 Dnr 2018-000262 000 

Investeringspolicy 

 

Sammanfattning  

Nuvarande investeringspolicy från 1994-05-17 har blivit inaktuell och 

överensstämmer inte längre med redovisningsregler, råd och 

rekommendationer.  

Bedömning 

För att tydliggöra för den egna organisationen vad som är en investering, 

processer kring investeringar och vem som får besluta om vad behövs en 

investeringspolicy.  

 

Förslaget till investeringspolicy följer det sätt som Ronneby kommun redan 

idag arbetar med investeringar för att efterleva god redovisningssed och 

förändrade redovisningsregler.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att hittillsvarande investeringspolicy från 1994 upphör att gälla 

att anta förslag till ny investeringspolicy för Ronneby kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till ny investeringspolicy för Ronneby 

kommun samt att hittillsvarande investeringspolicy från 1994 i samband med 

detta upphör att gälla. 

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 anta förslag till ny 

investeringspolicy för Ronneby kommun samt att hittillsvarande 

investeringspolicy från 1994 i samband med detta upphör att gälla. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 221 Dnr 2018-000291 040 

Förslag till budget 2019 för 
kommunledningsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Härmed överlämnas förslag till budgetförändringar avseende budget 2019 

för kommunledningsförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens beslutar att utan eget ställningstagande överlämna 

budgetförslaget från kommunledningsförvaltningen till budgetberedningen 

för vidare hantering.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

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

Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

Ekonomichefen 

Samtliga enhetschefer vid kommunledningsförvaltningen   
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§ 222 Dnr 2018-000322 790 

Policy Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun deltar för närvarande i ett EU projekt delfinansierat av 

Tillväxtverket. Projektägare är Coompanion Blekinge Utvecklingscentrum. 

Som en del i detta projekt ska en policy för Arbetsintegrerande sociala 

företag (ASF) utformas. En arbetsgrupp bestående av representanter från 

Enheten Arbetsmarknad och Integration, Näringslivsenheten och 

Socialförvaltningen har utarbetat detta förslag till policy gällande Ronneby 

kommuns förhållningssätt till ASF. Policyn ska ligga till grund för en 

handlingsplan som årligen revideras. Handlingsplanen kommer utformas när 

policyn är antagen. Den kommer årligen av revideras. Förslaget till policy 

har granskats av representanter för SUS-Enheten, Näringslivsrådet samt 

Ronneby kommuns jurist.  

Bedömning 

Bedömningen är att förslaget till policy för ASF i Ronneby kommun nu är 

färdigt för beslut i Kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen 

beslutar  

att anta förslaget till policy för Arbetsintegrerande sociala företag (ASF) för 

Ronneby kommun 

att en handlingsplan till ovan nämnd policy ska tas fram och årligen 

revideras 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till policy för Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) för Ronneby kommun 

samt att en handlingsplan till denna policy tas fram. Handlingsplanen ska 

revideras årligen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 

Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), 
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Lennarth Förberg (M), Malin Månsson (S), Roger Gardell (L), Annette 

Rydell (S) och Willy Persson (KD). 

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 förslag till policy för Arbetsintegrerade sociala 

företag (ASF) för Ronneby kommun. En handlingsplan till denna policy tas 

fram och ska revideras årligen.  

________________ 

Exp: 

Näringslivschef 

Arbetsmarknadschef 
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§ 223 Dnr 2018-000126 019 

Yttrande om förslag till havsplaner för Sverige 

 

Sammanfattning  

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har upprättat tre förslag till planer för 

havet som täcker hela landets havsområden, Bottniska viken, Östersjön och 

Västerhavet. För Ronnebys del är det aktuellt att samråda kring Östersjön. 

Samrådet innebär att berörda får ge synpunkter på förslaget till havsplan. 

 

Havsplanerna omfattar Sveriges ekonomiska zon och svenskt territorialhav 

från en nautisk mil (1 852 meter) utanför den svenska baslinjen. 

Fastighetsindelat vatten är undantaget. Havsplanerna omfattar således inte 

kustområdet som ligger innanför en nautisk mil från baslinjen. 

 

Havsplanerna beslutas av regering och vägleder nationella myndigheter, 

kommuner och domstolar i kommande beslut, planering och 

tillståndsprövningar. Näringsidkare kan också få vägledning av planen.  

Regeringen får meddela föreskrifter om förbud eller begränsningar som 

behövs för att uppnå syftet med havsplanen.  

  

Havsplanen ska bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Den ska förena 

näringspolitiska mål, sociala mål och miljömål. Havsplanen innehåller 

vägledning om mest lämpliga användning. Den eller de användningar som 

anges i ett område har företräde framför andra användningar. I nästan hela 

havet bedöms användningar kunna samsas om de anpassar sig till varandra. 

På de platser användningar inte bedöms kunna samsas, föreslås de inte 

tillsammans. 

 

Havsplaneringen har tagit sin utgångspunkt i lagar, förordningar och 

samhällsmål, rapporter och den dialog Havs- och vattenmyndigheten haft 

med andra aktörer. Både utgångspunkterna för havsplaneringen och hur 

planen ska användas är ny kunskap och en ny diskussion, eftersom det är 

första gången någonsin som Sverige gör statliga havsplaner. 
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Havsplanen anger åtta användningar i Östersjön: attraktiva livsmiljöer, 

energiutvinning, försvar, generell användning, natur, sandutvinning, sjöfart 

och yrkesfiske. Havsplanen anger också områden där särskild hänsyn ska tas 

till höga naturvärden eller till totalförsvarets intressen. Förslag till 

användningar grundar sig på avvägningar och en lämplighetsbedömning 

utifrån läge, beskaffenhet och behov. Riksintressen och andra allmänna 

intressen är viktiga för avvägningen. 

 

Länk till Havsplan Östersjön 

https://www.havochvatten.se/download/18.490f906e161889bac8d2eadd/152

1106491747/samradshandling-forslag-till-havsplan-ostersjon.pdf.    

 

Konsekvenserna av havsplanen bedöms utifrån ekologiska, ekonomiska och 

sociala perspektiv. Arbetet med att bedöma konsekvenserna har skett 

parallellt och integrerat med planeringen. Dessutom analyseras 

konsekvenserna i en separat miljökonsekvensbeskrivning och en separat 

hållbarhetsbedömning. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen 

Med hjälp av bland annat planeringsmetoden Symphony har den samlade 

miljöeffekten inom havsområdena beräknats och analyserats i syfte att 

bedöma resultatet av havsplanen i förhållande till nollalternativet (ingen 

havsplan) för år 2030. Resultatet från Symphony indikerar att majoriteten av 

miljöpåverkan kan härledas till landbaserade eller historiska utsläpp.  

Havsplanen innebär dock förändringar mot rådande situation inom 

sektorerna Transport och kommunikationer (11%), Yrkesfiske(9%) och 

Försvar (2%) i havsområdet södra Östersjön. 

 

Länk till miljökonsekvensbeskrivningen. 

https://www.havochvatten.se/download/18.52d593d41624ea1d549cd840/15

23367875346/miljokonsekvensbeskrivning-mkb-ostersjon-samrad.pdf.  

 

Hållbarhetsbedömning  

Hållbarhetsbedömningen syftar till att analysera planförslagets konsekvenser 

ur ett hållbarhetsperspektiv och utgår från de tre dimensionerna ekonomi, 

ekologi och sociala aspekter. Totalt sett visar bedömningen av den 

https://www.havochvatten.se/download/18.490f906e161889bac8d2eadd/1521106491747/samradshandling-forslag-till-havsplan-ostersjon.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.490f906e161889bac8d2eadd/1521106491747/samradshandling-forslag-till-havsplan-ostersjon.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.52d593d41624ea1d549cd840/1523367875346/miljokonsekvensbeskrivning-mkb-ostersjon-samrad.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.52d593d41624ea1d549cd840/1523367875346/miljokonsekvensbeskrivning-mkb-ostersjon-samrad.pdf
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föreslagna havsplanen i Östersjön ett övervägande positivt resultat jämfört 

med nollalternativet då ingen plan tillämpas. 

 

Länk till hållbarhetsbedömningen. 

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-

havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-

havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2018-04-10-

hallbarhetsbedomning---ostersjon.html  

 

I remissen skickar HaV med tre frågor som de gärna vill ha svar på:  

Hur ser ni på planens ställningstaganden om användning i olika områden? 

Vilka ytterligare konsekvenser, som är relevanta för havsplaneringen, 

behöver miljökonsekvensbeskrivningen och hållbarhetsbedömningen fånga 

upp? 

Vilka ytterligare befintliga planerings- och kunskapsunderlag bör ligga till 

grund för havsplanerna?  

 

Ärendet har skickats till miljö- och byggnadsnämnden och tekniska 

förvaltningen med begäran om remissyttrande. Tekniska förvaltningen har 

inga synpunkter på Havsplan Östersjön. Miljö- och byggnadsnämnden har 

inkommit med synpunkter som vävt in i yttrandet från kommunen.  

Bedömning 

Se förslag till yttrande från Ronneby kommun på förslag Havsplan för 

Östersjön 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att anta yttrande 

som sitt eget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet 

som sitt eget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2018-04-10-hallbarhetsbedomning---ostersjon.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2018-04-10-hallbarhetsbedomning---ostersjon.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2018-04-10-hallbarhetsbedomning---ostersjon.html
https://www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/havsplanering/om-havsplanering/dokumentation-och-rapporter-om-havsplanering/publikationer-om-havsplanering/2018-04-10-hallbarhetsbedomning---ostersjon.html
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.  

________________ 

Exp: 

Miljösamordnare, enheten för samordning, utveckling och sekretariat 
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§ 224 Dnr 2017-000146 4310 

Vattenförsörjningsplan Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på lokal vattenförsörjningsplan 

med syfte att trygga dricksvattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv. 

Förslaget skickades ut på remiss under tiden 10 januari – 10 mars 2018. 

Inkomna yttranden bemöts i en samråds-redogörelse i vilken det redovisas 

vilka synpunkter som föranleder ändring i dokumenten. Förändringar i 

dokumenten efter samråd redovisas på så sätt att tillägg är understruket och 

det som tagits bort är genomstrukit.  

Bedömning 

Ronneby kommun tagit fram en kommunal vattenförsörjningsplan i syfte att 

skydda befintliga och potentiella framtida vattentäktsområden, 

reservvattentäkter och viktiga vattenresurser. Utöver detta ska planen 

identifiera problemområden och utgöra underlag till kommunens 

översiktsplan. 

 

Förslaget har arbetats fram av WSP tillsammans med tjänstepersoner från 

AB Ronneby miljö och teknik, miljö- och byggnadsförvaltningen samt 

enheten för samordning utveckling och sekretariat. Förvaltningschef för 

miljö- och byggnadsförvaltningen, VA-chef och chef för Samordning 

Utveckling och Sekretariat har varit styrgrupp.  

 

I ett första steg identifierades, sammanställdes och redovisades alla 

betydande potentiella dricksvattenresurser inom kommunen: 9 sjöar, 5 åar 

och 26 grundvattenresurser, varav 13 i jord och 13 i berggrund. 

 

I nästa steg inventerades de potentiella resurserna med avseende på olika 

kriterier såsom kvalitet, kvantitet, nyttjande, befintliga skydd, sårbarhet, 

aktuella och framtida risker samt värde av befintliga anläggningar. Med 

hjälp av inventeringsunderlag genomfördes därefter en prioritering av 

samtliga resurser i ett tredje steg. För prioriteringen valdes tre olika nivåer: 

hög, medel, låg. Vissa resurser valdes att inte prioriteras alls. Varje vald 

prioriteringsgrad motiverades och för varje resurs lämnades förslag till 
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skyddsåtgärder. Sammantaget prioriterades 2 sjöar, 4 åar, 20 grundvatten-

resurser, varav 13 i jord och 7 i berggrund. 

 

Slutligen togs en handlingsplan fram med förslag på konkreta åtgärder som 

ska bidra till att skydda prioriterade vattenresurser i ett 

flergenerationsperspektiv. Även vilka kommunala enheter som har ansvar 

för att genomföra handlingsplanen pekades ut och när i tid den ska påbörjas.  

Vattenförsörjningsplanen är kommunens första plandokument av detta slag 

och ska betraktas som ett levande dokument. Uppföljning ska ske minst en 

gång vart fjärde år i samband med uppdatering av VA-planen eller vid 

behov.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att anta Vattenförsörjningsplanen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta Vattenförsörjningsplan för Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Kenneth Michaelsson (C) och 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 anta 

Vattenförsörjningsplan för Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 225 Dnr 2018-000326 439 

Remiss - Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade 
vattenförekomster - vattenkraft 

 

Sammanfattning  

I december 2016 förklarade vattendelegationerna 658 vattenförekomster som 

kraftigt modifierade (KMV) på grund av storskalig vattenkraft.  

 

Vad menas med Kraftigt modifierade vatten (KMV)? 

Vattenförekomster som har genomgått väsentligt förändrade 

hydromorfologiska förhållanden som en följd av en mänsklig verksamhet 

som bedöms ha stor samhällsnytta kan pekas ut som KMV (4 kap.3 § 

vattenförvaltningsförordningen). Syftet är att säkerställa att den 

samhällsnyttiga verksamheten som t ex vattenkraft inte äventyras samtidigt 

som det kan ställas krav på relevanta och rimliga miljöförbättrande åtgärder. 

För vattenförekomster som ingår i Natura 2000-områden gäller att de bara 

kan förklaras som KMV om det samtidigt kan säkerställas att gynnsam 

bevarandestatus i det berörda området kan upprätthållas eller uppnås. 

Förslag på åtgärder togs fram som berör sammanlagt 247 vattenkraftverk och 

regleringsdammar i de 18 huvudavrinningsområden som innehåller KMV. 

 

Utpekande av KMV och fastställande av miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer anger vilken miljökvalitet som ska uppnås. 

I Havs- och vattenmyndighetens vägledning om KMV på grund av 

vattenkraft beskrivs vilken metod vattenmyndigheterna ska använda vid 

utpekande av KMV och vilka principer som ska användas för fastställande 

av miljökvalitetsnormer för dessa vattenförekomster. Utgångspunkten för 

KMV är att god ekologisk potential och god kemisk ytvattenstatus ska 

uppnås senast år 2027. God ekologisk potential motsvarar det ekologiska 

tillstånd när åtgärder genomförts som bedömts ge en betydande ekologisk 

nytta utan att medför en betydande negativ påverkan på den verksamhet som 

legat till grund för KMV-utpekandet, i detta fall vattenkraft.  

Det finns även möjlighet att göra undantag från att uppnå god ekologisk 

potential och sätta ännu lägre miljökrav för ett KMV. 

Miljökvalitetsnormerna för KMV delas in i fem klasser 
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 Maximal ekologisk potential 

 God ekologisk potential 

 Måttlig ekologisk potential 

 Otillfredsställande ekologisk potential 

 Dålig ekologisk potential 

Vilka krav som gäller för de olika klasserna anges i Havs och 

vattenmyndighetens vägledning för kraftig modifierade vatten. 

 

https://www.havochvatten.se/download/18.1200000e154e1ecc6e8ef337/146

4873793806/vagledning-for-kraftigt-modifierat-vatten.pdf 

 

Vad behövs för att uppnå God ekologisk potential i samtliga KMV? 

Vattenmyndigheterna har under 2016-2018 arbetat med att identifiera vad 

som behövs för att kunna uppnå God ekologisk potential i samtliga KMV. 

En bedömning har även gjorts av undantag från denna kravnivå. Det skäl till 

mindre stränga krav som finns är att de nödvändiga åtgärderna skulle 

medföra orimliga kostnader, främst i form av en omfattande negativ 

påverkan på energiförsörjningen. Tekniska skäl ligger till grund för tidsfrist 

för att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

                     

Vattenmyndigheternas beräkningar visar att de åtgärder som behövs för att 

uppnå God ekologisk potential i alla KMV skulle innebära en sammanlagd 

produktionsförlust om 9,9 TWh per år samt en förlust av reglerförmåga från 

vattenkraft på säsongsnivå motsvarande 9,8 TWh per år. Detta motsvarar ca 

15 % av energiproduktionen från vattenkraft, och cirka 63% av 

vattenkraftens reglerförmåga på säsongsnivå. 

 

Vattenmyndigheten föreslår att miljökvalitetsnormen God ekologisk 

potential ska gälla för 198 KMV medan sänkta kvalitetskrav föreslås för 460 

KMV varav en majoritet får tidsfrist till 2027. För de 247 kraftverk och 

dammar som berörs av detta samråd föreslår vattenmyndigheten att det 

skapas fiskvägar vid 86 anläggningar samt minitappningar i 55 naturfåror. 

 

Av ett flertal lagstiftningsärenden, statliga utredningar, strategidokument och 

rapporter framgår det att den svenska vattenkraftsproduktionen behöver 

miljöanpassas i enlighet med EU-rättens krav, men att detta ska ske på ett 

https://www.havochvatten.se/download/18.1200000e154e1ecc6e8ef337/1464873793806/vagledning-for-kraftigt-modifierat-vatten.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.1200000e154e1ecc6e8ef337/1464873793806/vagledning-for-kraftigt-modifierat-vatten.pdf
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sådant sätt att vattenkraftens egenskaper av balans- och reglerkraft i princip 

inte påverkas negativt och att begränsningarna i produktionsförmåga blir så 

små som möjligt. 

 

Länk till dokumentet: Miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade 

vattenförekomster - vattenkraft 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/p

ublikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vatt

ekraft%20-

%20nationella%20dokument/Milj%c3%b6kvalitetsnormer%20f%c3%b6r%2

0kraftigt%20modifierade%20vattenf%c3%b6rekomster%20%e2%80%93%2

0vattenkraft.pdf 

 

Bilaga1. Metoder 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/p

ublikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vatt

ekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%202%20Tabeller.pdf 

 

Bilaga2. Tabeller 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/p

ublikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vatt

ekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%202%20Tabeller.pdf 

 

Bilaga 2. Ordlista 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/p

ublikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vatt

ekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%203%20Ordlista.pdf 

Bedömning 

Idag finns det ca 2100 vattenkraftverk i Sverige som tillsammans producerar 

ca 67 TWh under ett normalår, viket utgör ca 45 % av Sveriges totala 

elproduktion. Ungefär 80% av den totala vattenkraftsproduktionen kommer 

från älvarna i norra Sverige medan det i södra Sverige produceras ca 2 %.  

 

Regeringen har nyligen utökat målet för produktionen av förnybar energi till 

50 % av den totala energiproduktionen till år 2020, för att uppfylla EU:s 

direktiv om främjande av användningen av energi från förnybara 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Milj%c3%b6kvalitetsnormer%20f%c3%b6r%20kraftigt%20modifierade%20vattenf%c3%b6rekomster%20%e2%80%93%20vattenkraft.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Milj%c3%b6kvalitetsnormer%20f%c3%b6r%20kraftigt%20modifierade%20vattenf%c3%b6rekomster%20%e2%80%93%20vattenkraft.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Milj%c3%b6kvalitetsnormer%20f%c3%b6r%20kraftigt%20modifierade%20vattenf%c3%b6rekomster%20%e2%80%93%20vattenkraft.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Milj%c3%b6kvalitetsnormer%20f%c3%b6r%20kraftigt%20modifierade%20vattenf%c3%b6rekomster%20%e2%80%93%20vattenkraft.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Milj%c3%b6kvalitetsnormer%20f%c3%b6r%20kraftigt%20modifierade%20vattenf%c3%b6rekomster%20%e2%80%93%20vattenkraft.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Milj%c3%b6kvalitetsnormer%20f%c3%b6r%20kraftigt%20modifierade%20vattenf%c3%b6rekomster%20%e2%80%93%20vattenkraft.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%202%20Tabeller.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%202%20Tabeller.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%202%20Tabeller.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%202%20Tabeller.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%202%20Tabeller.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%202%20Tabeller.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%203%20Ordlista.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%203%20Ordlista.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85tg%c3%a4rdsplaner%20vattekraft%20-%20nationella%20dokument/Bilaga%203%20Ordlista.pdf
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energikällor (2009/28/EG). För att nå detta mål kommer vattenkraften 

fortsatt vara en viktig del av Sveriges förnybara elproduktion.  

 

Vattenkraftverkens miljöpåverkan 

Ett oreglerat vattendrag har ett relativt jämnt vattenflöde där hög- och 

lågflöden styrs av säsongsbetonade faktorer, såsom nederbörd, 

lufttemperatur och solinstrålning. Dessa årligt återkommande flödesmönster 

reglerar många biologiska processer (översvämning, fiskvandring, 

utvecklingsstadier hos insekter m.m.) och spelar därmed en viktig roll för 

vattenekosystemets balans.  I oreglerade vattendrag inträffar höga flöden vid 

snösmältningen. Den tillfälligt höga vattenföringen bidrar till årsregelbundna 

störningar och skapar förutsättningar för en stor mångfald, både i vattnet och 

i strandzonen.  

 

I vattendrag där ett reglersystem finns kopplat till kraftuttaget förändras detta 

flödesmönster. I ett reglerat vattendrag lagras vattnet till tillfällen när 

elbehovet är stort, till exempel under vintern. Detta innebär dels att de 

viktiga vårflödena ofta uteblir eller blir lägre och att vattenflödet styrs till 

årets kallaste del, dels att vattenföringen regleras mellan låga och höga 

flöden och att medelvattenflödet där emellan uteblir. Storleken på 

regleringen kan också skilja kraftigt mellan vattenkraftanläggningar.  

 

Ett flödesmönster där endast låg- och högvattenföring förekommer skapar en 

instabil vattenmiljö. Vid högvattenföring ökar risken för ras längs kanterna 

då sten och grus förs med nedströms. Risken är också stor att djur och växter 

inte kan stå emot flödet och driver med nedströms. Lågvattenföringen, som 

dominerar under året, har motsatt effekt. En lugnare vattenhastighet gör att 

partiklar som förs med i vattnet stannar upp tidigare och sedimenterar på 

botten. Detta ökar andelen bottnar med finkornigt material och skapar 

uppgrundningar. Ett sådant täcke av finkornigt material kan försvåra för 

exempelvis stormusslor att etablera sig på bottnen. Ett generellt minskat 

vattenflöde leder till att mångfalden av vattenmiljöer med strömhabitat 

minskar. Detta försvårar för specialiserade strömlevande arter i 

konkurrensen med arter som är mer allsidiga och leder till ett förändrat 

organismsamhälle, oftast mer artfattigt än tidigare.  

Vid så kallad korttidsreglering sker förändring av vattenflödet från en timme 

till en annan. Organismerna i vattnet nedströms verken måste på så vis utstå 

snabba förändringar där ett kraftigt flöde kan övergå till en knappt märkbar 

vattenrörelse på en kort stund, en livsmiljö där risken att stranda och torka ut 

är lika överhängande som att spolas bort och driva nedströms. Vid vissa verk 
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släpps emellanåt inget vatten alls s.k. nolltappning, med stora negativa 

konsekvenser för strömfaunan nedströms kraftverket.  

Ett hårt reglerat vattendrag med många dämmen övergår till att bli ett 

fragmenterat system där varje enskild del har litet eller obefintligt utbyte av 

material och organismer med de övriga delarna.  

Vattenkraft har alltså en tydlig negativ inverkan på vattenekosystemen, där 

de två huvudfaktorerna av påverkan från vattenkraft är förändrade flöden och 

fragmentering av vattenlandskapet. 

Slutsats 

För att uppfylla EU:s direktiv om främjande av användningen av energi från 

förnybara energikällor (2009/28/EG) har regeringen utökat målet för 

produktionen av förnybar energi till 50% av den totalt energiproduktionen 

till år 2020. För att nå detta mål kommer vattenkraften fortsatt vara en viktig 

del av Sveriges förnybara elproduktion i synnerhet i södra Sverige där 

energiförbrukningen är som störst. Samtidigt har vattenkraft en tydlig 

negativ inverkan på vattenekosystemen, där de två huvudfaktorerna av 

påverkan från vattenkraft är förändrade flöden och fragmentering av 

vattenlandskapet. 

 

Idag finns det ca 2100 kraftverk och dammar i Sverige avsedda för 

produktion av vattenkraftsel. 658 vattenförekomster är utpekade som KMV 

orsakade av vattenkraft, dvs 247 kraftverk och dammar som finns i dess 

vattenförekomster och ingen av dessa finns inom Ronneby kommun.  

 

Det innebär att föreslagna miljökvalitetsnormer, åtgärder och konsekvenser 

av miljöåtgärder inte omfattar hela energisystemet för vattenkraft utan en 

begränsad del. De kraftverk och dammar som ligger i vattenförekomster som 

inte är KMV är naturliga vatten och omfattas inte av sänkta krav utan 

miljökvalitetsnormen är satt till god ekologisk status. Sett till antal så 

dominerar kraftverk i naturliga vatten och de flesta återfinns i de tre södra 

vattendistrikten.  

De allra viktigaste åtgärderna för att nå god ekologisk status i 

avrinningsområden med kraftverk och dammar i naturliga vatten, är att fullt 

ut införa ekologiskt anpassad vattenreglering (en reglering av flöden och 

vattenstånd som tillgodoser de ekologiska behoven i vattensystemet) och 

installation av faunapassager (en anordning som säkerställer att 

vattenorganismer kan röra sig upp- och nedströms förbi kraftverken eller 

regleringsdammen utan att skadas). 
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Samtidigt är det dessa åtgärdstyper som mest riskerar att kosta förnybar 

energi och påverka elsystemet. För att kunna göra en bedömning av 

konsekvenserna av miljöåtgärder i naturliga vatten som påverkas av 

vattenkraft krävs mer underlag för enskilda bedömningar i de separata 

kraftverken och dammarna och uppgifter om såväl energiproduktion som 

natur- och kulturvärden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet 

som sitt eget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet 

som sitt eget. 

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 yttrandet som sitt eget. 

________________ 

Exp: 

Miljösamordnare, enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 226 Dnr 2018-000246 101 

Nämndsmål för kommunstyrelsen 2019-2020 

 

Sammanfattning  

 Kommunstyrelsens arbetsutskott hade tillsammans med 

kommunledningsförvaltningens chefer och tekniska förvaltningens chef i 

april månad 2018 workshop gällande utmaningar inför 2019 och 2020. 

Workshopen inleddes med en presentation av de 13 trender som SKL 

(Sveriges Kommuner och Landsting) ansåg att kommunerna måste beakta i 

sitt framtida arbete. Därefter presenterade deltagande chefer sin syn på 

lokala utmaningar för Ronneby kommun. 

 

De viktigaste utmaningarna för kommunstyrelsen ansågs vara 

 

- Hårdare konkurrens om kompetens 

- Minskad tillit från kommuninvånarna 

- Ökat behov av kommunalt fokus på integration 

- Digitalisering 

- Framtagande/beredning av mark för etablering 

- Bilden av Ronneby i media och hos allmänheten 

- Fler och snabbare till egenförsörjning 

- Folkhälsa – barn och ungas livsvillkor samt 

- Exploatering – bostäder och verksamhetsområden 

 

Utifrån dessa utmaningar har tjänstemännen tagit fram förslag till nämndmål 

och nämndindikatorer för 2019 och 2020. 

Bedömning 

 Workshopen visade att kommunstyrelsen ansvarar för en bred verksamhet 

där de flesta står inför stora utmaningar de närmsta åren. Därför blir antalet 

mål och indikatorer ganska stort.     
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

förslaget till nämndmål och nämndindikatorer för kommunstyrelsen 2019 

och 2020.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

justerat förslag på nämndmål och nämndindikatorer för kommunstyrelsen 

2019-2020 med förändringen att målen och indikatorerna under en bra miljö 

kvarstår. 

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 godkänner justerat förslag på nämndmål och 

nämndindikatorer för kommunstyrelsen 2019-2020 med förändringen att 

målen och indikatorerna under en bra miljö kvarstår. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetsutvecklare, enheten för samordning, utveckling och sekretariat  

Samtliga enhetschefer vid kommunledningsförvaltningen  
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§ 227 Dnr 2018-000239 105 

Verksamhetsspecifika logotyper  

 

Sammanfattning  

Kommunikationsenheten har fått i uppdrag att initiera ett nytt ärende i vilket 

utomstående verksamhetslogotyper tas upp för godkännande av 

kommunfullmäktige. [Kommunstyrelsen § 566 2017-11-13] 

För användning av verksamhetsspecifika logotyper gäller att kommunala 

verksamheter som använder egen logotype ska tillse att den alltid används 

tillsammans med Ronneby kommuns logotype. [Kommunfullmäktige § 128 

2017-04-27]. 

2018-04-16 beslutade Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera 

ärendet till förvaltningschefgruppen innan beslut tas i ärendet (§176). 

FCG diskuterade frågan 2018-05-18 och beslutade att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att avslå att 

verksamhetsspecifika eller projektspecifika logotyper används.  

Bedömning 

Kommunala verksamheter som idag använder en egen logotyp är följande: 

 Gymnasieskolan Knut Hahn 

 Blekinge Naturbruksgymnasium 

 Sjöarpskolan 

 Kunskapskällan 

 Kulturskolan 

 Kulturcentrum 

 Brunnsbadet 

 CEFUR 

De projektspecifika logotyper som idag används är: 

 Business Ronneby 

 Kilen 

 Kaoskompaniet 

 Cela 
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Förvaltningschefsgruppen anser att kommunens grafiska profil bör användas 

av alla verksamheter i kommunen. 

Förslag till beslut 

Förvaltningschefsgruppen föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 

kommunfullmäktige avslår användning av verksamhetsspecifika och 

projektspecifika logotyper.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå användning av verksamhetsspecifika och 

projektspecifika logotyper.  

De verksamheter som sig av verksamhetsspecifika och projektspecifika 

logotyper får sex månader, från och med den dag protokollet från 

kommunfullmäktige anslås, på sig att avveckla dessa. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet remitteras till 

utbildningsnämnden, fritid- och kulturnämnden samt 

kommunledningsförvaltningen för yttrande innan beslut tas i frågan.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till utbildningsnämnden, 

fritid- och kulturnämnden samt kommunledningsförvaltningen för yttrande 

innan beslut tas i frågan. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 

Utbildningsnämnden 

Fritid- och kulturnämnden  

Kommunikationschefen 
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§ 228 Dnr 2018-000202 251 

Markanvisning Kilen 2 (röda magasinet) 

 

Sammanfattning  

Företaget C4-Hus AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 2. Kilen 

2 är den tomt där röda magasinet ligger. Tomten är 1233 kvm. C4-hus har 

planer på gemensamhetslokaler, eventuellt kontor samt caféverksamhet. Man 

ser röda magasinet som en tillgång på Kilen och då C4-Hus bygger runt om 

magasinet önskar man förvärva det för att få rådighet över användningen 

samt att kunna anpassa bygganden till kommande omgivande bebyggelse. 

Företaget är medvetna om magasinets planmässiga begränsningar.  

Bedömning 

C4-Hus AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 2. Kilen 2 är 

tomten där röda magasinet. Tomten är 1233 kvm. Företaget kommer att 

samarbeta med annat större bostadsbolag för att få till en bra användning av 

magasinet. C4 deltar på aktörsmöten tillsammans med övriga exploatörer på 

Kilen vilket gör att de är väl insatta i Kilens helhetsbild och vilken typ av 

bebyggelse som kommer att bli på området. Samarbetet fungerar bra. C4 

jobbar på Cradle to Cradle och har för den tomt de redan projekterar (Kilen 

6) lämnat sin dokumentation kring hur de ska jobba med C2C. Således är de 

insatta i kommunens krav på hållbarhetstänkt.  

 

Förslag på markanvisningsavtal finns upprättat. Värdering av magasinet har 

skett av värderingsbyrån i Växjö. Förslag till köpesumma är 400 000 kr och 

överensstämmer med värderingen.  

 

Tekniska Förvaltningen har i uppdrag att ta fram alternativ plan och 

kostnadsförslag till röda magasinet om ingen exploatör tar fastigheten. Under 

förutsättning att markanvisningsavtal för Kilen 2 godkänns finns inget behov 

av redovisning för uppdraget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till 

markanvisningsavtal.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till markanvisningsavtal. 

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 

förslag till markanvisningsavtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 229 Dnr 2018-000352 253 

Markanvisning Kilen 5 

 

Sammanfattning  

Företaget C4-Hus AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 5. Kilen 

5 ligger mellan röda magasinet och ett område som i detaljplan är park. 

Tomten är 3160 kvm. Företaget har lämnat ett första skissförslag.  

Bedömning 

C4-Hus AB har ansökt om att få markanvisning på Kilen 5. Kilen 5 ligger 

mellan röda magasinet och ett område som i detaljplan är park. Tomten är 

3160 kvm. Företaget kommer att samarbeta med annat större bostadsbolag 

och har lämnat ett första skissförslag. Upplåtelseform kan bli både hyresrätt 

och bostadsrätt. Tänkt våningshöjd är sex våningar. C4 för en pågående 

diskussion med kommunen gällande utformning, upplåtelseform, placering 

etc. Parkeringsnormen följs. C4 deltar på aktörsmöten tillsammans med 

övriga exploatörer på Kilen vilket gör att de är väl insatta i Kilens 

helhetsbild och vilken typ av bebyggelse som kommer att bli på området. 

Samarbetet fungerar bra.  

 

C4-Hus jobbar på Cradle to Cradle och har för den tomt de redan projekterar 

(Kilen 6) lämnat sin dokumentation kring hur de ska jobba med C2C. 

Således är de insatta i kommunens krav på hållbarhetstänkt.  

 

Förslag på markanvisningsavtal finns upprättat.  

 

C4-Hus är förutom tomterna på Kilen på gång med etablering av 

bostadsrätter i Droppemåla.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat markanvisningsavtal.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat markanvisningsavtal. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), 

Peter Bowin (V) och Annette Rydell (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 godkänna upprättat 

markanvisningsavtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 230 Dnr 2018-000360 214 

Samråd detaljplan för del av Ronneby 22:1 (norra 
Viggen) 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2017-09-28 § 313 upprättat 

förslag på detaljplan för del av Sörby 5:17 och 22:1 i Ronneby kommun. 

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

möjligheten att tillskapa ett handelsområde i anslutning till befintliga 

verksamheter. Området Viggen Norra är strategiskt beläget mellan två 

områden med pågående handelsetableringar. Planområdet år inte 

detaljplanerat sedan tidigare och den aktuella delen brukas idag som 

jordbruksmark.  

Viktiga frågor är att möjliggöra för framtida handelsetableringar som 

harmonierar med omgivande handelsetableringar och i samband med det få 

en hållbar dagvattenhantering som inte påverkar planområdets närhet till 

Sörbybäcken. 

Planen genomförs som ett utökat förfarande och beräknas kunna antas av 

Kommunfullmäktige november/december 2018 

Bedömning 

Planförslaget innebär att det befintliga handelsområdet, Viggenområdet, 

utökas och bildar en tydligare helhet då området idag är beläget på vardera 

sidan Riksväg 27. Förslaget innebär att planområdet, Viggen Norra, ges 

liknande byggrätt som i resterande delar av handelsområdet. 

Säkerhetsavstånd till Riksväg 27 och Väg 651 beaktas och befintlig 

infrastruktur utnyttjas och kompletteras för att uppnå en säker trafiksituation 

i området. 

Gällande översiktsplan från år 2006 anger inget specifikt för området och 

planförslaget avviker inte från översiktsplanen. I översiktsplan Ronneby 

2035 som är under upprättande finns området utpekat som 

verksamhetsområde för externhandel.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslag på detaljplan för del av Sörby 5:17 och 22:1 i Ronneby 

kommun.  

Deltar i debatten 

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

och Peter Bowin (V). 

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 har inget att erinra mot förslag på detaljplan för del av 

Sörby 5:17 och 22:1 i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden (Genom förvaltningen) 
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§ 231 Dnr 2017-000089 261 

Ronneby 27:1 Ansökan om att få köpa mark  

 

Sammanfattning  

Marine Design har ansökt om att få köpa den tomt som de idag arrenderar på 

östra piren.   

Bedömning 

Marine Design har ansökt om att få köpa den tomt som de idag arrenderar 

ute på östra piren. Tomten är ca 1700 kvm stor. Förslag till köpekontrakt 

finns upprättat. Markpris är satt till 250 kronor kvadratmetern. Köparen står 

för fastighetsbildning. 

Fördjupad miljöundersökning pågår och slutleverans av miljörapport med 

åtgärdsförslag för hela östra piren beräknas komma i mitten av juni. På 

aktuell tomt är det låg sannolikhet för förorenad mark med åtgärdsbehov 

enligt tidigare övergripande miljöundersökningar. Dock behövs det en 

klausul i köpekontrakten som kan justeras utifrån den sista rapporten.   

Tillägg 180627: Fördjupad miljöundersökning har levererats från ÅF 

Infrastructure. För det markområde som är aktuellt för försäljning till Marine 

Design föreligger inga saneringsbehov. Således förändras punkt 4.2 i 

köpekontraktet med en beskrivning att miljöundersökning skett och att 

kommunen därmed friskriver sig från ansvar enligt Miljöbalken 10 kapitlet.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt för del av Ronneby 22:1. 

Deltar i debatten 

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

och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar avslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt 

för del av Ronneby 22:1. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 232 Dnr 2018-000142 253 

Norlandia ansökan om markanvisning för förskola i 
södra Kallinge 

 

Sammanfattning  

Norlandia har inkommit med ansökan om direktanvisning på del av 

Kalleberga 8:267. Företaget vill bygga förskola på platsen. Norlandia har fått 

positivt från utbildningsförvaltningen för etablering i kommunen. Företaget 

önskar framöver fortsätta sin etablering med bland annat äldreboende.  

Bedömning 

En förskola på aktuell plats har diskuterats under lång tid då behovet av flera 

nya avdelningar är stort i Ronneby.  

 

På Kalleberga 8:267 upphävdes del av stadsplanen för att möjliggöra 

bebyggelse av exempelvis förskola. Ett flertal företag har visat intresse för 

platsen och att etablera en förskola eller förskola i kombination med annan 

verksamhet. Norlandia AB är medveten om att ingen detaljplan nu finns på 

platsen och att det kommer i bygglovsprocessen ställas högre krav på 

beskrivning av verksamhet och placering. Företaget har goda referenser från 

tidigare etableringar. Företaget har ansökt om etablering i kommunen till 

utbildningsförvaltningen och fått positivt besked.  

 

Ett markanvisningsavtal ger företaget under begränsad tid möjlighet att 

projektera och ta fram handlingar till bygglovsprocessen. 

Markanvisningsavtalet följs sedan av ett genomförandeavtal och köpeavtal.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag till markanvisningsavtal 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till markanvisningsavtal.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Lennarth Förberg (M), Lova Necksten (MP) och Willy 

Persson (SD). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till 

markanvisningsavtal.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 233 Dnr 2018-000349 253 

Ronneby 22:1, markförsäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Bra Fastigheter i Sölvesborg AB önskar köpa mark på Viggenomårdet för 

etablering av lagerhotell.  

Bedömning 

Tomten längst upp på Viggenområdet mot järnvägen har företaget Bra 

Fastigheter i Sölvesborg AB visat intresse för och önskar köpa. Man vill 

etablera och bygga ett lagerhotell om ca 1000 kvm. Företaget har även ett 

intresse av att bygga affärslokaler på tomten. Aktuell tomt är ca 8550 kvm. 

 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat. 80 kronor kvadratmetern, 

anslutningsavgifter och lantmäteriförrättning tillkommer för köparen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Åsa Evaldsson (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 

köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 234 Dnr 2018-000350 253 

Ronneby 27:1, ansökan köp av mark östra piren 

 

Sammanfattning  

Havsklippan Marin har inkommit med ansökan om att få köpa mark på östra 

piren för nybyggnation av båtförvaring mm.  

Bedömning 

Havsklippan Marin som enskild firma önskar köpa mark på östra piren 

(benämnt område för verksamheter ca 7000 kvm på bifogad karta). På 

området vill man bygga vinterförvaring för båtar mm. Markpriset är satt till 

220 kronor kvadratmetern. Området kan inte disponeras i sin helhet då 

Alltimarin har kontrakt på sin byggnad fram till 31 maj 2019. Därefter ska 

den bygganden rivas. Det innebär för köparen att man inte kan genomföra 

planerad bebyggelse i ett svep utan måste etappindela den. Köparen står för 

avstyckningskostnader. 

 

På detta område finns det i den övergripande miljöundersökningen 

potentiella punkter med förorenad mark. Fördjupad miljöundersökning med 

åtgärdsalternativ kommer att levereras i juni. Beroende på förslag och 

kostnader som miljöundersökningen visar kan det ge påverkan på hur 

köpekontraktet utformas. I förslaget till köpekontrakt finns en passus 

angående förorenad mark.  

 

Tillägg 180628: Som köpare kommer ett aktiebolag att stå, Havsklippan 

Marine AB. Fördjupad miljöundersökning är levererad av ÅF Infrastructure. 

Kortad version ligger som underlag. Rapporten visar på saneringsbehov. 

Kostnaden för sanering bedöms till ca 3 miljoner. Köpekontraktet punkt 4.2 

villkoras med att sanering ska ske innan bebyggelse kan starta samt att 

saneringskostnaden ska godkännas av KF vilket tidigast kan ske 180927.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt för del av Ronneby 22:1. 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(88) 
2018-08-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), Jan-

Eric Wildros (S), Peter Bowin (V), Lennarth Förberg (M), Roger Gardell 

(L), Tommy Andersson (S) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag. 

 

Tommy Andersson (S) yrkar avslag på försäljningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna köpekontrakt 

för del av Ronneby 22:1. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 235 Dnr 2018-000353 252 

Kättorp 1:3, kommunalt köp del av Bredåkra Gård 

 

Sammanfattning  

Tillägg 180713: Från Kättorp 1:3 har en avstyckning skett och området som 

kommunen avser köpa ligger inom den nybildade fastigheten Bredåkra 17:1. 

 

Fastighetsägarna till Kättorp 1:3 (Bredåkra gård) planerar att avyttra sin 

fastighet. Kommunen har fått frågan om köp av hela eller delar av 

fastigheten. Ett område om ca 34 hektar har pekats ut som intressant att 

förvärva för kommunens räkning.   

Bedömning 

Fastighetsägarna till Kättorp 1:3 har kontaktat kommunen för att stämma av 

intresset kring köp av hela eller delar av fastigheten. Under senvinter och vår 

har diskussioner förts med fastighetsägare och kommunen kring avgränsning 

och prisnivå. Kättorp 1:3 är en jordbruksfastighet med både bostadshus och 

ett antal ladugårdar på. Bedömningen från kommunens sida är att hela 

fastigheten inte är aktuell att köpa. Däremot bör inriktningen i köpet vara det 

område (ca 34 hektar) som är utpekat i översiktsplanen som möjligt framtida 

verksamhetsområde.  

 

Det är viktigt att ha med sig att på området som är intressant att förvärva 

finns ett antal skydd och begränsningar i form av riksintresse för väg, 

järnväg, naturvård och flygplats. I övrigt i området finns det höga 

naturvärden, servitut, hotade arter, fornminnen samt potentiellt förorenade 

områden. Området är utpekat i nya översiktsplanen som ett 

utredningsområde för verksamhetsområde. Kommunen bedömer att området 

är mycket strategiskt för utveckling av en tågstation och ett logistikcenter för 

bland annat omlastning och lager. Det kan även vara möjligt att i framtiden 

utveckla området för omlastning mellan lastbil och tåg. Inom området krävs 

en fördjupad studie som visar utvecklingen med hänsyn till riksintressena för 

flygplats, järnväg, försvaret och naturvård som finns på platsen. Frågor så 

som närhet till bostäder och idrottsanläggningar samt naturvärden, 

nyckelbiotoper och områdets ekologiska känslighet behöver särskilt beaktas i 

den fortsatta planeringen.   
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Värdering finns upprättad av Värderingsbyrån i Växjö och ger ett 

marknadsvärde om 8,2 miljoner kronor. Bedömt marknadsvärde ska ställas i 

relation till värde för pågående markanvändning (utan förväntansvärde) som 

bedöms ligga på cirka 4 - 4,5 miljoner. Överenskommet pris för marken är 

6,5 miljoner. 

 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat. Kommunen kommer att stå för 

fastighetsbildningskostnaden.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin (V). 

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 

57(88) 
2018-08-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 236 Dnr 2018-000354 251 

Inlösen av mark enligt detaljplan (Ronneby 22:1 och 
Rubinen 5) 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Rubinen 5, Johan Persson) önskar att kommunen löser 

in vägen bakom ÖB, Jysk och Dollarstore. Vägen är i detaljplan lokalgata. 

Detaljplanens genomförandetid har gått ut. Mot aktuell väg ansluts den nya 

delen av Omloppsvägen. Vägen är gemensamhetsväg. Värdering har gjorts. 

Vid inlösen ska ett tillägg på 25% betalas enligt Expropriationslagen.  

Bedömning 

Fastighetsägaren till Rubinen 5 önskar att kommunen löser in vägen bakom 

ÖB, Dollarstore och Jysk. I gällande detaljplan är vägen lokalgata. 

Genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Vägen ligger till största 

delen på Rubinen 5 men är delägarförvaltad genom 

gemensamhetsanläggning (Djupadal ga:1). Vägen är öppen för trafik. Den 

nya delen av Omloppsvägen ansluter till aktuell väg. Kommunen ansluter 

gång-cykelväg till Omloppsvägen för att leda ner cykeltrafiken till 

Viggenområdet. Värdering har skett våren 2018 genom Värderingsbyrån i 

Växjö. Överenskommelse finns upprättad.  

 

Eftersom kommunen tar över vägen tar den också över ansvaret för drift och 

underhåll. Vägen kommer att ingå i de allmänna vägarna som kommunen 

sköter. De delägare som idag finns för Djupadal ga:1 kommer även 

fortsättningsvis att kunna använda vägen, liksom andra inom området, men 

skillnaden blir då att underhållsansvaret ligger på kommunen. 

 

Enligt värdering bedöms att vägen bör ha ett kvarvarande värde om ca 480 

kr/ löpmeter. Samtidigt bedöms en kapitaliserad underhållskostnad ligga runt 

400 kr/löpmeter. Skillnaden är ganska liten och kommer att minska år från år 

ju äldre vägen blir. Vägen kommer, om den övertas av kommunen, att vara 

tillgänglig för samtliga besökande och boende i området. Vägens värde 

ligger i dess användning vilket kommer att förbli den samma oavsett 

upplåtelseform. Vägen bedöms därför ha ett litet värde för delägarna i 

gemensamhetsanläggningen. Värdet sätts till mellanskillnaden om 80 

kr/löpmeter, dvs ca 43 000 kronor. 
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Vid anslutning till ovan nämnda väg finns ett område där Omloppsvägen 

ansluter som tillhör Rubinen 5. Markområdet bör bedömas som allmän 

platsmark då det är en del av lokalgata enligt detaljplanen. Allmän platsmark 

saknar i stort sett värde men har ett förväntansvärde. I kontakt med 

markägaren har överenskommelse om samma kvm-pris som marken säljs för 

på Viggenområdet accepterats som ersättning, dvs 80 kr/kvm. Anslutningen 

är ett område på ca 60 kvm. Ett tillägg om 25% enligt reglerna i ExL ger en 

total ersättning för väg och anslutning avrundat till 60 000 kronor. 

Ersättningen föreslås tas från exploateringskonto för Viggen östra.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta inlösa väg och anslutning enligt 

upprättad överenskommelse.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att inlösa väg och anslutning enligt upprättad 

överenskommelse. 

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 inlösa väg och anslutning 

enligt upprättad överenskommelse. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 237 Dnr 2018-000289 630 

Behov av nya förskoleplatser i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-04-19 § 55 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till insatser då det 

gäller behovet av nya förskoleplatser i Ronneby kommun. I sin 

förslagsskrivelse anför Hjort följande; 

 

”Förskolecheferna i Ronneby och Kallinge har tillsammans presenterat 

underlag som visar på stor platsbrist uppkommen sedan hösten 2017. 

Aktuella siffror från förskolecheferna visar att 49 barn inom Ronneby och 

Kallinge förskoleområden inte kommer att kunna placeras inom 4 månader. 

Situationen inför hösten är särskilt problematisk i Kallinge tätort. 

Utbildningsnämnden fick information om läget i förskolan vid sammanträdet 

i mars 2018.  

 

Vi lägger förslag på insatser som ger förskoleplats inom önskad tid, dvs. 

2 månader och med utbildningsnämndens mål om max 12 barn i 

småbarnsgrupp och max 15 barn i syskongrupp.  

 

Insatserna är kortfattat förslag till:  

A. Personalförstärkningar - insatser för personalförsörjning 

B. Byggnationer - paviljonger - förskoleprojekteringar 

C. Längre sikt projekteringar - strukturinsatser 

 

De kortsiktiga, provisoriska lösningar som förskolan tvingats till för att klara 

efterfrågan under de senaste årens utökning av antalet barnfamiljer i 

kommunen, behöver arbetas bort med mer kostnadseffektiva lösningar - som 

även ger bättre lärmiljöer för barnen och bättre arbetsmiljö för personal och 

chefer.  

Rekryteringen kommer att underlättas och vikariebehoven kommer inte att 

vara akuta - med nya, större förskolor byggda för ändamålet ges en större 

flexibilitet att klara tillfälliga vikariebehov.  
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Skolinspektionen har i sin granskning pekat på förskolechefernas bristande 

möjlighet att sätta samman barngrupper på ett bra sätt.  

De långsiktiga lösningarna behöver prioriteras, samtidigt som nedläggning 

sker av verksamhet i de lokaler som använts som provisorier under flera år. I 

den ”Strategiska planen för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun” 

beräknades behoven av utbyggnad till 42 förskoleavdelningar fram till 

2021. I dagsläget ser vi inget som pekar på att behoven är lägre än vad som 

prognosticerades 2017. Snarare tvärtom.  

 

Under 2017 har förskolan i kommunen fått ett tillskott med 7 avd.  

Backaryd förskola har utökats med 1 avd. och Hallabro förskola har utökats 

med 1 avd.  Hulta förskola i Ronneby har tillkommit med 6 avd. men med 

Igelkottens avd. överflyttad är nettot 5. Ingen minskning/nedläggning har 

kunnat genomföras av de provisoriska förskolorna, vilket betyder ett faktiskt 

tillskott motsvarande 7 avd.  

 

Behoven ökar - inflyttning- ökade födelsetal- yngre barn.  

De behov som nu påvisas genom att fler väljer att lämna barn till förskolan 

redan vid 1 års ålder, sker samtidigt som vi ser ett ökat födelsetal ger behov 

av ökat antal platser.   

 

I den ”Strategiska planen för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun” 

var beräkningen att 85 % av samtliga 1-3 åringar behöver förskoleplats. Den 

siffran behöver justeras till 100 % om målet - plats i förskola på önskad tid 

ska hållas.   

 

Samtidigt behöver så små barn, vara färre än 12 (jfr småbarnsgrupp 1-3 år) 

vilket ger behov av fler småbarnsavdelningar. Yngre barn kräver mindre 

barngrupp med samma personaltäthet och lokalyta. Om delningstalet sätts 

vid 11 barn ger beräkningen matematiskt ett behov av ytterligare 

avdelningar. Se tabell.  

 

Tabellen är justerad med prognos för perioden 2018- 2023. Prognosen är 

densamma som används i planering för skolbehov i kommunen. I siffrorna är 

inte nedläggning av befintliga avd. inräknad.  
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Tabell 1 prognos 2018-04-04 

                    

Prognos 

barnantal 

Fördelning 

antagande 

Behov av avdelningar mot mål   

  

ÅR 

1-5 

år 

Fristående 

förskola 

antal plac 

Kommunal 

förskola 

antal plac 

Behov 

småbarn 

40% 

Behov 

syskon 

60% 

Avd 

SmåbarnMax 

11  

Avd 

Syskon 

Max 

15 

Avd. 

Totalt 

behov 

Behov av 

utbyggnad 

(ber 87)*  

2018 

1 

722 250 1472 589 883 
54 59 112 

25 

2019 

1 

757 250 1507 603 904 
55 60 115 

28 

2020 

1 

768 250 1518 607 911 
55 61 116 

29 

2021 

1 

806 250 1556 622 934 
57 62 119 

32 

2022 

1 

838 250 1588 635 953 
58 64 121 

34 

2023 1846 250 1596 638 958 58 64 122 35 

    

*(dagsläget 87 förskoleavd. 2018-04-03) 

   

Vi ser behov av dels kortsiktiga lösningar i nuläget och långsiktiga, 

hållbara i linje med de som presenterats förra året 2017-02-06, i 

utredningen Strategisk plan för utbyggnad av förskolan i Ronneby 

kommun. De långsiktiga kräver ändå beslut om projektering i närtid.  

 

 

A. Förstärkning av förskolans personalresurs 2018 

Generellt bedömer vi att budgeten för förskolan behöver utökas för att 

förstärka med personal pga den ökade vårdtyngden genom barngruppernas 

nuvarande sammansättning. Möjligheterna att under en kortare tid klara flera 

barn i samma lokaler ökar genom fler anställda. Vi vill prioritera 

småbarnsavdelningarna. Parallellt med detta vill vi förbättra möjligheterna 

att anställa och rekrytera personal till förskolan.   
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B. ”Snabba lokallösningar” - paviljonger i anslutning till befintliga 

förskolor, där så är möjligt. Ronnebyhus har möjliga lokallösningar i 

Kallinge. Även byggnation och projektering kan inledas 2018 av 

lämpliga projekt. Se förslag på strategiska inriktningar.  

C. De långsiktiga lösningarna skulle förbättra barnens lärande och 

utveckling. De skulle förbättra arbetsmiljö för personal och 

förskolechefer, samt minska sårbarheten vid vikarie och 

personalrekrytering. Attraktiviteten att arbeta i Ronnebys förskolor 

ökar.  

 

A Personalresurs Beskrivning  Prel. kostnad 

1.  Personalinsatser 

 

 

Höjning av personal-

tätheten till 3.0 vid samtliga 

småbarnsavd.  

0,25 X 40 avd.  

4 mkr/år  

2 mkr för 2018  

 

2.  

 

Personalintroduktion 

Internutbildning 

Internutbildning av de 

vikarier som bedöms 

kompetenta för fasta 

tjänster  

Utbildningskostnader 

interna kurser under 

terminerna deltid. 

Kostnad inom ram.  

3.  Avlasta förskole-

chefers behov av 

vikarieanskaffning 

Förstärk resurser till 

personalpoolarbetet för att 

avlasta förskolechefer 

50 % tjänst 230 tkr   

 

B Snabba 

lokallösningar  

Beskrivning Prel. kostnad 

1.  Paviljonger  

 

 

Extra 

anpassningar i 

bef. lokaler eller 

utemiljöer 

Bygga ut bef. förskolor med 

paviljonger/moduler 

Ronnebyhus 2 avd. intill 

Mumindalen - bygglov 10 år. 

Tid 11 mån. färdigställande  

Mindre ombyggnader för att 

möjliggöra arbete med fler 

grupper i förskolan. 

Permanenta skärmtak ute ex. 

1 383 tkr/år (e u från 

Ronnebyhus)  

Personalkostnader 2 

avd. 6 åa utökad drift 

mm 3 000 tkr/år  

Investering/bygg 

utemiljö 500 tkr 
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2.  Byggnation 

Kallinge 

Utbyggnad av Junibacken 

med 2 -4  avd. enl. plan från 

2012. Ritningar av TF finns. Se 

UN 2012-06-14 § 84.  

Modulen 2 avd. behålls under 

en övergångsperiod.  

Ny förskola med 6 avd. byggs 

i Ellebäcken. Detaljplan 

medger skolbyggnation.  

Kostnader TF beräkna 

-Utbyggnad 

Ökad driftskostnad-

personal mm. 2 avd. 

ca 3 000 tkr/år 

Medel finns i budget. 

Referensobjekt 6 avd. 

Hulta 42 mkr - 

Backsippan 30 mkr. 

(ev avveckling 3 avd.-

drift -)  

3.  Byggnation 

central förskola 

Ronneby 

Utbyggnad av Espedalsskolan 

med fler förskoleavdelningar 

1-4 avd. Idag 5 avd. i 2 plan.  

(Utbyggnad 3-parallellig F-3 

skola för ca 100 elever i 

Framtidens skola- projektet)  

Kostnader TF beräkna 

-Utbyggnad 

Projektet ger flera 

fördelar - snabbare 

lösning för fler 

grundskoleelever bl. a  

 

Lokallösningar längre sikt 

Utöver detta finns behov av strategiska, hållbara lösningar för en bättre och 

mera effektiv utbyggnad av förskola i Bräkne-Hoby, Saxemara och i 

Johannishus. Se beskrivningar i ”Den strategiska planen”. I Bräkne-Hoby 

samt Johannishus är föreslagen utbyggnad kopplad till befintliga 

verksamheter för effektivitet och skalfördelar. Driftsmedel finns till viss del 

redan i budget.  

 

C Lokallösningar 

Längre sikt  

Beskrivning 

 

Prel. kostnad 

1.  Byggnation  

Bräkne- Hoby  

Tillbyggnad alt nybyggnation av 

Savannens förskola med 3- 4 

avd. inom befintlig tomt.  

Kostnader TF 

beräkna -

Utbyggnad  

2.  Byggnation 

Johannishus 

Avveckla Nyponhuset och bygg 

nya lokaler 4 avd. vid 

Prästgårdens förskola, inom 

befintlig tomt.  

Kostnader TF 

beräkna -

Utbyggnad  

3.  Byggnation Skogsgårdsskolan 12 avd. inkl. Ingår i beslut KF 

enl. Framtidens 
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Ronneby Nattis. skola  

4.  Byggnation 

Saxemara  

Skolan anpassas till F-3 inkl 

ökad kapacitet förskolan. 

Ingår i beslut KF 

enl. Framtidens 

skola 

5.  Byggnation 

Kalleberga 

Förskola 10 avd. i södra delen 

av Kallinge 

Ingår i beslut KF 

enl. Framtidens 

skola 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja begärda 

driftsmedel om 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 2018 och att 

finansiering av detta sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

utgifter.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-04-19 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att begära driftsmedel av 

kommunfullmäktige med totalt 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 

under 2018 samt investeringsmedel med 500 tkr, samt att begära 

projektering av listade projekt med prioritering under 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja begärda driftsmedel om 2 230 tkr för 

nödvändiga personalinsatser 2018 och att finansiering av detta sker från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att återremittera de 

förslag som ovan benämns som B och C till förvaltningschefen för 

utbildningsförvaltningen för vidare hantering. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja begärda 

driftsmedel om 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 2018 och att 

finansiering av detta sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

utgifter. 

Kommunfullmäktiges beslut 2018-06-20 

Kommunfullmäktige beviljar av utbildningsnämnden begärda driftsmedel 

om 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 2018 och att finansiering av 

detta sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen att ge tekniska 

verksamheten i uppdrag och tillsammans med utbildningsförvaltningen 

arbeta fram en behovsplan avseende utbyggnad av förskoleplatser. 

Behovsplanen ska innehålla tidplan samt investerings- och driftbudget. 

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 ger tekniska verksamheten i uppdrag att tillsammans med 

utbildningsförvaltningen arbeta fram en behovsplan avseende utbyggnad av 

förskoleplatser. Behovsplanen ska innehålla tidplan samt investerings- och 

driftbudget. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen 

Teknisk chef, kommunledningsförvaltningen  
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§ 238 Dnr 2016-000247 701 

Projektplan forum för skola och socialtjänst 
Slättagårdsskolan 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-05-17 § 82 

 Rektor Johanna Löfdahl, Slättagårdsskolan, informerade inledningsvis kring 

Projekt Samverkan Skola – Socialtjänst. Projektet har pågått i snart två år. 

Ett minskat antal orosanmälningar kan ses sedan projektet startade. 

Kommunstyrelsen beviljade projektmedel till ”Projekt Slättagårdsskolan” 

2016-05-03 (§157 - Dnr 2016–000247.701).  

Projektets syfte är att F-6 skolan i Kallinge, i samverkan med socialtjänsten 

arbetar med uttalat syfte enl. projektbeskrivningen;  

 Tidigt upptäcka barn i riskzon 

 Stärka/stödja skolans personal genom metodutveckling 

 Stärka/stödja barn och föräldrar genom aktiva insatser 

 Öka och förbättra samverkan mellan skolans och 

socialtjänstens professioner i avsikt att höja kvaliteten i båda 

verksamheterna. 

 

Projektet skulle enl. plan utvärderas och återrapporteras senast i maj/juni 

2018. Utvärderingen kommer att ske genom Linnéuniversitetet, som en 

kvalitativ analys, men kan inte genomföras inom önskad tidsram. 

Rapporteringen beräknas kunna ske i september 2018.  

Till följd av detta vill utbildningsnämnden i samråd med socialnämnden 

begära fortsatt finansiering av projekt Slättagårdsskolan hösten 2018. I det 

fall utvärderingen visar positiva effekter i önskad riktning, kommer frågan 

om den fortsatta organisationen att kunna behandlas i budgetberedningen för 

2019.  

Den uppskattade kostnaden för hösten 2018 uppgår för utbildningsnämnden 

till 455Tkr. Personalkostnad för projektledning och socialpedagog utgör 

huvuddelen av de medel som föreslås äskas av kommunstyrelsen. 
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Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden, av kommunstyrelsen, begär finansiering av 

”Projekt Slättagårdsskolan” för perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 med 

455Tkr 

Utbildningsnämndens beslut 2018-05-17 

Utbildningsnämnden, begär av kommunstyrelsen, finansiering av ”Projekt 

Slättagårdsskolan” för perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 med 455 Tkr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsens föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja utbildningsnämnden medel om 455 000 

kronor för finansiering av ”Projektet Slättagårdsskolan” år 2018. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Lennarth Förberg 

(M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med tillägget att socialnämnden beviljas medel om 35 000 kronor för 

finansiering av ”Projekt Slättagårdsskolan" för perioden”. Medel tas från 

kommunstyrelsens konto för projektmedel.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden medel om 455 000 kronor och socialnämnden medel 

om 35 000 kronor för finansiering av ”Projektet Slättagårdsskolan” år 2018. 

Medel tas från kommunstyrelsens konto för projektmedel.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 239 Dnr 2018-000367 704 

Lokalbehov Råd och Stöd Familj 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-05-29 § 87 

Råd och Stöd Familj hyr sedan 2012 lokaler på Rosengatan för sin 

verksamhet. Enheten är trångbodd på grund av att personalen har utökats och 

Arbetsmiljöverket ställde vid inspektion krav på att säkerhetens skulle höjas 

genom utrymningsvägar i samtalsrummen. Alternativa lokaler har inte varit 

möjliga att hitta. Nuvarande hyresvärd har tagit fram ett ombyggnadsförslag 

som väl motsvarar enhetens behov. Ombyggnadsförslaget innebär en 

kostnadsökning med 242 450 kr per år för ett femårsavtal och 192 150 för ett 

tioårsavtal. 

Förvaltningen gör bedömningen att det är nödvändigt att utöka Råd och Stöd 

Familjs Lokaler och att en ombyggnad av befintliga lokaler sammantaget är 

det bästa alternativet. En avtalslängd på 5 år bedöms som mest lämplig då 

lokalbehovet om 5-10 år är svårt att bedöma. 

Kostnadsökningen för 2018 beräknas till 100 tkr avseende perioden 2018-

08-01-- 2018-12-31. Kostnaderna för 20l9 och framåt får hanteras i 

budgetarbetet infor 2019.  

Förslag till beslut 

Att socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag med 100 tkr för utökade 

lokalkostnader under 2018.  

Socialnämndens beslut 2018-05-29 

Socialnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen begära ett tilläggsanslag 

med 100 tkr för utökade lokalkostnader under 2018. 

Förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja socialnämnden ett tilläggsanslag om 100 000 

kronor för utökade lokalkostnader 2018. Finansiering sker från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.  
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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 bevilja socialnämnden ett 

tilläggsanslag om 100 000 kronor för utökade lokalkostnader 2018. 

Finansiering sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

70(88) 
2018-08-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 240 Dnr 2017-000631 253 

Försäljning av Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, 
Stallet 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade §310/2010 att sälja fastigheten Hans 10, 

Möllebacksgatan 6, 372 30 Ronneby till Emma Svedenås och Laszlo Toth 

som förvärvade fastigheten för köpeskillingen 1 650 000 kr. Vid 

försäljningen avstyckades den markdel som upptogs av byggnaden som 

benämnes Stallet. 

 

Ronneby kommun har behållit Stallet i egen ägo och hyrt ut det till Stiftelsen 

Mor Oliviagården. Stiftelsen har upphört med sin verksamhet i Mor 

Oliviagården och därmed även hyresavtalet med kommunen. 

Bedömning 

Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth har anmält intresse att förvärva 

Stallet med tillhörande markområde. De hyr idag en del av övervåningen 

som förråd. 

 

Tekniska förvaltningen har låtit värdera det föreslagna försäljningsobjektet 

med tillhörande markområde enligt karta, bilaga 1. 

 

Sydostfastigheter Mäklarbyrå har enligt bifogad marknadsvärdering angett 

ett marknadsvärde på 150 000 kr. 

Förslag till beslut 

Med inkommen värdering som grund föreslås att Kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som föreslår Kommunfullmäktige 

att besluta sälja Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, enligt karta, 

bilaga 1 till Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth för en köpeskilling av 

150 000 samt att Kommunfullmäktige ger delegation till Kommunstyrelsen 

att slutföra försäljningen.  
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Kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i 

syfte att inhämta synpunkter från fritid- och kulturnämnden innan beslut tas i 

ärendet. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-02-20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att till kommunstyrelsen avge följande 

synpunkter i ärendet: 

Byggnadens nedre plan lämpar sig bra korn komplement till övriga 

verksamheter både i kommunen och i den regionala satsningen Konst i 

Blekinge. Fritid- och kulturnämnden ställer sig således positiv till ett 

Övertagande av byggnaden. 

Byggnadens övre våning kan fortsatt vara ett förråd med nuvarande 

hyresgäster. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-03-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till fritid- 

och kulturnämnden för att utreda de förändrade förutsättningarna i och med 

det bidrag fritid- och kulturnämndens erhållit från Boverket för kulturlokaler 

samt en analys av finansieringen för det förslag nämnden lämnar. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-05-22 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen ställa 

sig positiv till ett övertagande av byggnaden då förslaget till lokalens 

användning passar bra in i planeringen för utveckling av nya platser för 

konstmöten. Byggnadens övre våning kan om det behövs, fortsatt vara ett 

förråd för nuvarande hyresgäst. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att sälja Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, 

enligt karta, bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, till Emma Svedenås Toth och 

Laszlo Toth för en köpeskilling av 150 000 samt att Kommunfullmäktige ger 

delegation till Kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Malin Norfall (S) yrkar avslag på försäljning i enlighet med yttrandet från 

fritid- och kulturnämnden.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att sälja Hans 12, 

Möllebacksgatan 4, Ronneby, Stallet, enligt karta, bilaga 1 till 

tjänsteskrivelsen, till Emma Svedenås Toth och Laszlo Toth för en 

köpeskilling av 150 000 samt att kommunfullmäktige ger delegation till 

kommunstyrelsen att slutföra försäljningen. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 241 Dnr 2017-000654 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Malin Månsson (S) angående ägardirektiv gällande 
förtur vid våld i nära relation 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Malin Månsson (S) har lämnat en motion 

angående ägardirektiv gällande förtur vid våld i nära relation. I motionen 

yrkar motionären att utreda möjligheten att kunna ge ett ägardirektiv till AB 

Ronnebyhus angående förtur till bostad för personer utsatta för våld i nära 

relation samt att socialförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag och 

regelverk för ändamålet.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till socialnämnden 

och AB Ronnebyhus för vidare hantering. 

 

På socialnämndens sammanträde 2017-11-29 beslutades att nämnden inte tar 

ställning till motionen, utifrån följande:   

 

 Då ingen laglighetsprövning av detta är gjord, 

kommunallagen 2 kap 2§ kommuner och landsting skall 

behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga 

skäl för något annat. (Nämnde har i sitt beslut hänvisat till 

en äldre upplaga av kommunallagen. Aktuellt lagrum är 

kommunallagen 2 kap 3§. Innebörden är dock densamma. 

Fortsättningsvis kommer detta lagrum användas i texten).  

 Då socialnämnden kan ej besluta om ägardirektiv, då detta 

är ett KF beslut. 

 Då ett sådant beslut skulle strida mot redan tagna beslut av 

KF, om Ronneby kommuns vision ”Alla människor ska ha 

samma rättigheter och lika värde”. 

 Att avvakta bostadsförsörjningsprogrammet, Ronneby 

kommun håller på att ta fram, för att se hur samtliga 

personer med särskilda behov ska kunna hjälpas.  

 

AB Ronnebyhus hänvisar i sitt yttrande till sin uthyrningspolicy som syftar 

till att motverka diskriminering, främja mångfald och integration i boendet 

samt kösystemet där det inte finns möjlighet till förtur.  Vidare framkommer 

att AB Ronnebyhus styrelse tidigare behandlat denna specifika förtursfråga. 
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Styrelsen beslutade då att dessa skäl inte ger anledning till någon revidering 

av uthyrningspolicyn. Ronnebyhus är dock positiva till utökat samarbete 

med socialnämnden genom att utöka det lägenhetsbestånd som nämnden 

idag förhyr. Slutligen lyfts att om Ronneby kommun trots Ronnebyhus 

ställningstagande beslutar om att genom ägardirektiv skapa förtur, så ska 

hyreskontrakten skrivas mellan Ronnebyhus och Socialnämnden.  

Bedömning 

Likställighetsprincipen  
 

Socialnämnden hänvisar i sitt yttrande till kommunalgen 2 kap 3 § 

(2017:925), KL om likställighetsprincipen. Kommuner och landsting skall 

behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 

annat. Likställighetsprincipen innebär dock inget absolut förbud mot att en 

kommun vid ett visst tillfälle tillhandhåller tjänster som bara kommer vissa 

medlemmar i kommunen tillgodo. Av praxis framkommer exempelvis att en 

kommun inte är ovillkorligen bunden vid den tidsmässiga turordningen i 

tomtkö. Exempelvis har en kommun beslutat att inte anvisa småhus till 

enpersonshushåll inte strider mot likställighetsprincipen.  

 

Likställighetsprincipen innebär att det inte är tillåtet att särbehandla individer 

eller grupper på annat än en objektiv grund. En person som varit boende på 

skyddat boende skulle därmed kunna prioriteras av socialnämnden och 

utgöra en objektiv grund som ger förtur till bostad.  

 

Flera kommuner i Sverige exempelvis Örebro och Värmdö erbjuder förtur 

till bostad vid våld i nära relation. 

 

Till Örebrobostäder AB kan personer ansöka om förtur till bostad för sociala 

skäl. Social förtur ges i första hand där konflikt, våld och hotbild kan styrkas 

med intyg från familjerätt, socialtjänst, kvinnohus eller myndighet. En 

grundförutsättning för social förtur är att personen varit folkbokförd och 

boende i kommun de senaste två åren. 

 

I Värmdö kommun kan personer ansöka om förtur till bostad i Värmdö 

Bostäder AB om det finns ett starkt skyddsbehov på grund av hotbild. Med 

starkt skyddsbehov på grund av hotbild avses hot om, eller risk för, allvarlig 

skada av fysisk eller psykisk natur och där skyddsbehovet kan tillgodoses 

med en viss bostad, som kan erbjudas inom Värmdö Bostäder AB bestånd av 

hyreslägenheter. Hotbilden måste kunna styrkas med utredning eller intyg 

från kvinnojour, socialtjänst eller polis. Beslut om förtur fattas av 

socialnämndens utskott.  
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Förbud om att ge understöd till enskilda  

 

Av 2 kap. 1 och 2 §, KL om förbud att ge understöd till enskild ligger ett 

principiellt förbud om att inte ge understöd åt enskild. Undantag från 

förbudet är viss speciallagstiftning som t.ex. kommunens skyldighet enligt 

socialtjänstlagen.  

 

Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för brott 

och dennes närstående får stöd och hjälp, vilket framgår av 5 kap. 11 § 

socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Socialtjänstens skyldighet att hjälpa 

brottsoffer omfattar våldsutsatta kvinnor och män, både i hetero- och hbtq-

relationer, samt barn. 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Socialnämnden hänvisar även i sitt yttrade till att avvakta 

bostadsförsörjningsprogrammet, Ronneby kommun. Kommunfullmäktige 

antog ett nytt bostadsförsörjningsprogram den 22 februari 2018. I 

programmet lyfts särskilda gruppers behov av bostad. Det höga trycket på 

kommunens skyddade boende och ett ökat behov av att snabbt få en egen 

bostad redovisas även här. Samtidigt lyfts att Socialnämnden i Ronneby 

endast har få lägenheter att hyra ut i jämförelse med andra kommuner. 

 

Kommunens skyldighet enligt socialtjänstlagen  

 

Det är viktigt att det finns en medvetenhet om de negativa konsekvenser som 

blir när den våldsutsatta inte ges goda möjligheter att lämna sin utsatta 

situation. Kommunens skyldigheter att ge personer utsatta för våld i nära 

relationer stöd och boende är avgörande för personens hälsa och framtid och 

i värsta fall liv. För den större samhällsbilden ger bristande stöd också 

negativa konsekvenser för kommunens strävan mot en jämställd kommun.  I 

de fall det finns barn med i bilden har kommunen ett tydligt ansvar. Den 1 

januari 2013 skärptes socialtjänstlagen ytterligare, nu i syfte att stärka 

barnens rätt. Sedan den senaste lagändringen gäller att barn som bevittnat 

våld ska få det stöd och den hjälp som barnet behöver, inte att barnet kan 

vara i behov av stöd och hjälp 5 kap 11§, SoL. Att minimera risken att barn 

bevittnar och eller utsättas för våld i hemmet är därför kommunens 

skyldighet.  

 

Av skyddsskäl är det vanligt att personer utsatta för våld i nära relationer 

behöver flytta till en annan kommun. Förtur till bostad öppnar även upp för 

Ronneby kommuns samarbete med andra kommuner i större utsträckning. 
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Ronnebyhus föreslår i sitt yttrande ett utökat samarbete med socialnämnden 

genom att utöka det lägenhetsbestånd som nämnden idag förhyr. Nackdelen 

med förhyrda bostäder är att det inte ger någon långsiktig och trygg lösning 

för den våldsutsatta. Det blir en kortsiktig lösning som kan leda till att 

personer och familjer åter rycks upp från sina liv, arbete och skola.  

 

Sammantaget bedöms det inte finns några formella hinder för 

kommunfullmäktige att ge ett ägardirektiv till AB Ronnebyhus angående 

förtur till bostad för personer utsatta för våld i nära relation. Däremot finns 

det praktiska hinder utifrån AB Ronnebyhus remissvar avseende 

uthyrningspolicy och kösystem för bostadsökande. 

 

Riktlinjer som ger förtur till bolagets bostäder (utifrån den objektiva 

grunden) bör tas fram i samverkan mellan socialförvaltningen och AB 

Ronnebyhus och anpassas efter Ronneby kommuns förutsättningar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 

- bifalla motionen 

- ge direktiv till AB Ronnebyhus att i sin policy beakta personer som 

varit boende på skyddat boende i kommunen, eller andra kommuner 

men är folkbokförd i Ronneby kommun, och ge förtur till bolagets 

bostäder 

- riktlinjer tas fram i samverkan mellan socialförvaltningen och AB 

Ronnebyhus och anpassas efter Ronneby kommuns förutsättningar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Lova Necksten 

(MP), Åsa Evaldsson (M) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Nicolas Westrup (SD) och Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till 

arbetsutskottets förslag.    
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.  

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar nej.       

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   

Tim Svanberg (C) X   

Roger Gardell (L) X   

Bo Johansson (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 

 

* Tjänstgörande ersättare      
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Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 242 Dnr 2017-000761 139 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående integrationsplikt 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) har i motion diarieförd 2017-12-18 föreslagit att 

Kommunfullmäktige i Ronneby ger:  

 

1) berörd nämnd i uppdrag att utreda och ta fram förslag till arbetssätt i 

integrationsfrågan i enlighet med Vellinges och Landskronas förslag 

till integrationsplikt. 

2) berörd nämnd i uppdrag att införa ett prov för alla kursdeltagare i 

samhällsorientering, för att säkerställa att uppställda mål nåtts samt 

att utbildningen hållit godtagbar kvalitet. 

3) berörd nämnd i uppdrag att säkerställa att kursdeltagare i SFI efter 

genomförd språkutbildning genomför ett godkänt prov i svenska 

språket för att kvalitetssäkra SFl-utbildningen. 

4) berörd nämnd i uppdrag att informera alla nyanlända om att 

underkända prov enligt ovan kan leda till indragna bidrag. 

Bedömning 

Utbildningsnämnden behandlade motionen 2018-05-17  

( § 74, Dnr 39 2018-000177 139) och har beslutat om följande förslag till 

svar, relaterat till punkterna 2-4 ovan.  

 

2) Det är omfattande och komplext att utforma ett kunskapstest som är 

både säkerställt och kvalitativt på så många språk som 

samhällsorienteringen bedrivs på. För närvarande genomförs 

samhällsorienteringen i Ronneby kommun på närmare 20 olika 

språk. 

 

            Utifrån lagstiftning och resurser är det därför inte aktuellt att ta     

            fram ett prov enbart här i Blekinge. Det är istället en fråga som   

            bör drivas nationellt. Ronneby kommun är med i ett nationellt   

             projekt som arbetar med att ta fram en nationell utbildning för  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

80(88) 
2018-08-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

             samhällskommunikatörer (MILSA). I det arbetet lyfter  

             kommunens representant alla typer av kvalitetsfrågor, däribland  

             frågan om skapa ett nationellt, kvalitetssäkrat kunskapstest. 

 

3) Det finns redan ett nationellt slutprov på SFI som tillsammans med 

övrig bedömning på kursen i sin helhet ligger till grund för 

slutbedömningen av kursen. Den bedömningen leder därefter till ett 

slutbetyg, utifrån en fastställd betygsskala. Målet med utbildningen 

är att alla ska nå godkänt betyg, därför läser också eleverna olika 

lång tid på SFI.  

 

 

4) SFI och samhällsorienteringen är aktiviteter som ligger inom ramen 

för etableringsprogrammet. Om en person är inskriven i 

etableringsprogrammet och uppbär försörjningsstöd riskerar 

personen att förlora sin ersättning om villkoren i överenskommelsen 

bryts.  

 

Då kraven höjts och tydliggjorts efter det att motionen skrevs torde 

ytterligare utredningar inte behöva göras (p.1 ovan).  

Samtliga nyanlända genomgår etableringsprogrammet, dock är 

föräldralediga med nyfödda barn upp till ett års ålder samt sjukskrivna 

utifrån Försäkringskassans bedömning (allvarligt sjuka eller personer med 

funktionsnedsättning) undantagna.  

 

Vad innebär det att kraven på individen tydliggörs? 

Den som är inskriven i etableringsprogrammet ska omfattas av ett 

åtgärdssystem, liksom andra arbetslösa som deltar i arbetsmarknadspolitiska 

program. Det innebär att deltagarna kan varnas eller stängas av från sin 

ersättning under en kortare eller längre tid. I samband med att det nya 

regelverket för nyanländas etablering träder i kraft inför regeringen också en 

utbildningsplikt för nyanlända. 

 

Källa: http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-

inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-

nyanlanda-invandrare/. 

http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/11/fragor-och-svar-om-inforandet-av-det-nya-regelverket-for-etableringsinatser-for-vissa-nyanlanda-invandrare/


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

81(88) 
2018-08-07  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan yttrande samt föreslår 

Kommunfullmäktige besluta att motionen därmed avslås.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), Roger 

Gardell (L), Peter Bowin (V) och Tim Svanberg (C). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att motionen ska anses vara besvarad.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 243 Dnr 2018-000127 109 

Besvarande av medborgarförslag - renovera eller ny 
lekplats i Kuggeboda 

 

Sammanfattning  

Jonas Karlsson har inkommit med medborgarförslag om att Kuggeboda 

skola sedan en tid är nerlagd och att skolgården idag är en lekplats som inte 

uppfyller kraven enligt gällande lagar. Kommunen har stängt hela lekplatsen 

och satt ett 2 m högt staket. Förslagsställaren föreslår att kommunen 

antingen renoverar upp befintlig lekplats eller bygger en likvärdig lekplats på 

annat ställe i närheten. 

I Kuggeboda med omnejd, är det ca 20 barnfamiljer i varierande åldrar som 

på något sätt brukar lekplatsen och är ett bra samlingsställe för nyinflyttade 

för att skapa kontakter. Det är oerhört viktigt att landsbygden kan erbjuda en 

sådan enkel sak som en lekplats.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit remitterat till Tekniska förvaltningen som 

inkommit med följande yttrande: 

 

Tekniska förvaltningen konstaterar att denna lekplats har tillhört 

Utbildningsförvaltningen men har överförts till Tekniska förvaltningen då 

Kuggeboda skola lades ner gällande skol- och förskoleverksamhet. 

Denna lekplats finns därför inte med i den stora lekplatsutredningen som 

gjordes 2013. 

Tekniska förvaltningen ställer sig positiva till upprustning av befintlig 

lekplats då Kuggeboda med omnejd saknar en kommunal lekplats och 

demografin visar på ett behov. 

Om beslut fattas om att frångå lekplatsutredningen så kan Gatu/Park 

enheten, inom budgeterade medel, upprusta lekplatsen hösten/vintern 2018-

2019. Även Lokalförsörjningsenheten ställer sig positiva till detta förutsatt 

att inga verksamhetsförändringar sker som påverkar fastighetens 

användningsområde i en nära framtid. Om så skulle ske får drift- och 

skötselfrågan behandlas utifrån de nya förutsättningarna.  
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Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen bedömer att det finns behov av att rusta upp befintlig 

lekplats då Kuggeboda saknar lekplats och demografin visar på ett behov. 

För att renovering ska genomföras förutsätts att lekplatsutredningen 

kompletteras med Kuggeboda lekplats.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige  

 

Att komplettera antagen lekplatsutredning med Kuggeboda lekplats 

Att uppdra till Tekniska förvaltningen att upprusta Kuggeboda lekplats under 

hösten/vintern 2018-2019 inom befintlig budget 

Att anse medborgarförslaget bifallet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Komplettera antagen lekplatsutredning med Kuggeboda lekplats. 

2. Uppdra till Tekniska förvaltningen att upprusta Kuggeboda lekplats under 

hösten/vintern 2018-2019 inom befintlig budget. 

3. Anse medborgarförslaget bifallet. 

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: 

1. Komplettera antagen lekplatsutredning med Kuggeboda lekplats. 

2. Uppdra till Tekniska förvaltningen att upprusta Kuggeboda lekplats under 

hösten/vintern 2018-2019 inom befintlig budget. 

3. Anse medborgarförslaget bifallet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 244 Dnr 2018-000253 109 

Besvarande av medborgarförslag - Nej till tiggeriförbud 
och stöd till utsatta EU-medborgare i Ronneby 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag förslås att kommunen ska säga nej till ett 

tiggeriförbud. Förslaget innehåller även en ansökan om ekonomiskt stöd till 

föreningen Nödhjälpen inför den kalla årstiden.  

Bedömning 

I Ronneby kommun finns i nuläget inget förslag eller beslut om 

tiggeriförbud. Lyfts ett sådant förslag görs en utredning där bl a de rättsliga 

aspekterna på frågan kommer att redovisas. 

Föreningen Nödhjälpen sökte hösten 2017 bidrag motsvarande den ansökan 

som nu finns i medborgarförslaget. Fritid- och kulturnämnden hanterade 

frågan vid sitt sammanträden i januari 2018. Nämnden beslutade då att 

Nödhjälpens ansökan skulle föras över till 2018. Fritid- och 

kulturförvaltningen redovisar att föreningen har fått information om att 

ärendet skulle hanteras 2018. Föreningen har dock inte, trots information, 

under 2018 inkommit med de handlingar som krävs för att de ska vara 

bidragsberättigade varför deras ansökan inte behandlades med de andra 

föreningarna som får bidrag för särskild social verksamhet. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås både 

avseende delen nej till tiggeriförbud och delen som rör bidragsansökan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-06-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget avslås både avseende delen nej 

till tiggeriförbud och delen som rör bidragsansökan. 
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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 medborgarförslaget 

avslås både avseende delen nej till tiggeriförbud och delen som rör 

bidragsansökan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 245 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delegationsbeslut för återrapportering under 

sammanträdet: 

- Beslut om tillfällig förändring av internkredit för AB 

Ronnebyhus, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

- Sammanställning av delegationsbeslut 2018, tekniska 

förvaltningen, till detta protokoll bifogad bilaga 2.  

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar de återrapporterade delegationsbesluten till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomichefen 

Chef, teknisk verksamheten  
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§ 246 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

 Blekinge Tingsrätt, underrättelse konkursgäldenär BDS Bygg 

Demontering Sanering AB 

 

 Diskrimineringsombudsmannen, tillsyn av Ronneby kommuns 

riktlinjer och rutiner avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 

repressalier 

 

 Marint Centrum, brev till fiskeuppropskommuner 

 

 Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:20 

 

 Skrivelse från privatperson, fiber Nitarevägen. 

 

Protokoll 

Cura individutveckling, 2018-05-04. 

Beslut 

Kommunstyrelsen noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

 

 


