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§ 122

Dnr 2018-000001 101

Val av justerare och justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av
dagordningen:
-

Ärende ”Hemställan om undantag valbarhetskravet, Håkan
Abrahamsson (SD)” lyfts in som ärende 34 på dagordningen.

Tommy Andersson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens
protokoll.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutat att godkänna dagordningen samt utse Tommy
Andersson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§ 123

Dnr 2018-000002 101

Information från näringslivschefen
Sammanfattning
Näringslivschefen ger information om arbetet med Östra Piren och Östra
Infarten.
Exploateringschefen ger information om arbetet med Viggenområdet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V), Malin
Månsson (S), Lova Necksten (MP), Lennarth Förberg (M), Bengt Johansson
(SD) och Willy Persson (KD).
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Torbjörn Lind, näringslivschef
Anna Hansen, exploateringschef
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§ 124

Dnr 2018-000200 303

Anhållan om införlivande av enstaka fastigheter i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna
Droppemåla 1:95, Saxemara 1:51, Saxemara 1:84, Leråkra 2:10 och del av
Leråkra 2:12 i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Motivering till anhållan för införlivande
Dessa fastigheter ligger i direkt anslutning till de befintliga
verksamhetsområdena. Visas enligt kartor där fastigheterna är blåmarkerade
och verksamhetsområdet rödmarkerat.
Leråkra 2:10 och 2:12
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Droppemåla 1:95

Förslag till beslut
Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om att införliva fastigheterna
Droppemåla 1:95, Saxemara 1:51, Saxemara 1:84, Leråkra 2:10 och del av
Leråkra 2:12 i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att fastigheterna Droppemåla 1:95, Saxemara 1:84,
Leråkra 2:10 och del av Leråkra 2:12 införlivas i verksamhetsområde för
vatten och spillvatten.
Samt att
Beslut avseende fastighet Saxemara 1:51 tas först efter att berörd
fastighetsägare hörts i ärendet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Jan-Eric Wildros
(S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastigheterna
Droppemåla 1:95, Saxemara 1:84, Leråkra 2:10 och del av Leråkra 2:12
införlivas i verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Samt att
Beslut avseende fastighet Saxemara 1:51 tas först efter att berörd
fastighetsägare hörts i ärendet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
Jörgen Holmström, abonnentingenjör Ronneby Miljö & Teknik AB
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§ 125

Dnr 2018-000168 269

Överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut
om utökat strandskydd för Ronneby kommuns kust
och skärgård
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge län har i förordnande, publicerat den 16 februari
2018, förelagt ägare och innehavare av särskild rätt till marken att yttra sig
över länsstyrelsens beslutsförslag avseende utvidgat strandskydd för
Ronneby kommun.
Förslaget är i sak detsamma som det beslut om utvidgat strandskydd för
Ronneby kommuns kust och skärgård länsstyrelsen fattade den 4 november
2014. Beslutet överklagades av bl. a. kommunen till regeringen som den 26
november 2015 upphävde länsstyrelsens beslut och lämnade ärendet åter till
länsstyrelsen för ny behandling. Som skäl angavs att länsstyrelsen inte
delgivit sitt föreläggande om yttrande över beslutsförslaget på rätt sätt.
Länsstyrelsen fattade den 4 maj 2016 ett nytt beslut om utvidgat strandskydd
för Ronneby kommun. Beslutet var frånsett mindre justeringar likalydande
med det ursprungliga beslutet. Kommunen m. fl. överklagade beslutet.
Regeringen konstaterade i beslut den 25 januari 2018 att delgivningen av
föreläggandena inför det förnyade beslutet inte heller denna gång uppfyllde
formkraven för en korrekt delgivning. På grund härav beslutade regeringen
att upphäva länsstyrelsens beslut av den 4 maj 2016 och lämna ärendet åter
till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.
Bedömning
Kommunen har inför såväl det ursprungliga som det förnyade beslutet om
utvidgat strandskydd vid upprepade tillfällen lämnat synpunkter på
länsstyrelsens beslutsförslag. Vidare har kommunen vid två tillfällen
överklagat besluten. Genom att båda besluten upphävts på formella grunder
har dock regeringen inte prövat kommunens yrkanden och invändningar i
sak.
Länsstyrelsens nya beslutsförslag innebär inga materiella ändringar av det
ursprungliga beslutet. Utgångspunkten i kommunens yttrande bör därför vara
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vad som tidigare framförts i ärendet, jfr kommunens utvecklande av talan i
överklagande den 16 juni 2018, dnr KS 2016/322.
Då närmare två år förflutit sedan länsstyrelsens senaste beslut behöver det
dock utredas om det finns nya omständigheter som påverkar grunderna för
utvidgat strandskydd i kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden mot
bakgrund härav i remiss beretts tillfälle att lämna synpunkter på
länsstyrelsens förslag. Dessa synpunkter behandlas av nämnden den 25 april
2018.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att ge kommunstyrelsens ordförande i
uppdrag att lämna ett yttrande över länsstyrelsens förslag. Yttrandet utgörs
av de synpunkter styrelsens anfört i sitt överklagande den 16 juni 2016 av
länsstyrelsens beslut den 4 maj 2016 och med beaktande av miljö- och
byggnadsnämndens yttrande i beslut den 25 april 2018.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Tommy Andersson (S), Margareta Yngvesson (S), Bengt Johansson
(SD) och Lova Necksten (MP).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till bilagt förslag till yttrande samt att
miljö- och byggnadsnämndens beslut 2018-04-25 § 84 biläggs samma
yttrande samt att kommunstyrelsens ordförande ges i delegation att, om det
under veckan inkommer ytterligare uppgifter från andra aktörer, tillföra
dessa i yttrandet under förutsättning att det inte förändrar något i sak.
Bengt Johansson (SD) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Tommy Andersson (S) yrkar enligt det förslag som socialdemokraterna lagt i
miljö- och byggnadsnämnden 2018-04-25 § 84.
Margareta Yngvesson (S) yrkar bifall till Tommy Anderssons (S) yrkande.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kenneth
Michaelssons (C) yrkande.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla Kenneth Michaelssons (C) yrkande röstar ja.
De som önskar bifalla Tommy Anderssons (S) yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster,
sex (6) nej-röster och en deltar inte i beslutet.
Namn

JA

Roger Fredriksson (M)

X

Åsa Evaldsson (M)

X

Lennarth Förberg (M)

X

Kenneth Michaelsson (C)

X

Tim Svanberg (C)

X

Roger Gardell (L)

X

Nej

Margareta Yngvesson (S)

X

Tommy Andersson (S)

X

Jan-Eric Wildros (S)

X

Malin Månsson (S)

X

Martin Moberg (S)

X

Peter Bowin (V)

X

Lova Necksten
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Bengt Johansson (SD))

X

Christer Leksell (SD)

X

Totalt

8

6
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att godkänna bilagt förslag till yttrande, inklusive miljö- och
byggnadsnämndens beslut 2018-04-25 § 84, till detta protokoll bifogad
bilaga 1.
Samt
Att kommunstyrelsens ordförande ges i delegation att, om det under veckan
inkommer ytterligare uppgifter från andra aktörer, tillföra dessa i yttrandet
under förutsättning att det inte förändrar något i sak.
Deltar inte i beslutet
Lova Necksten (MP) deltar inte i beslutet.
Protokollsanteckning
Margareta Yngvesson (S) lämnar en protokollsanteckning i vilken hon vill
förtydliga att hon inte håller med om Kenneth Michaelssons (C) yrkande i
den del som avser att ge kommunstyrelsens ordförande i delegation att, om
det under veckan inkommer ytterligare uppgifter från andra aktörer, tillföra
dessa i yttrandet under förutsättning att det inte förändrar något i sak.
________________
Exp:
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist
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§ 126

Dnr 2018-000128 159

Hemsändningsbidrag
Sammanfattning
Ronneby kommun utbetalar hemsändningsbidrag till livsmedelshandlare
belägna utanför tätorterna. Detta hemsändningsbidrag omfattar dagligvaror
till hushåll på landsbygd och lämnas till butik på landsbygden, som kör hem
dagligvaror till enskilda konsumenter. Bidraget är idag 80 kr per
hemsändning. Vilket innebär att vi tillsammans med Karlshamn betalar
minst i länet. Kommunen erhåller sedan ett bidrag på 50% av summan från
Länsstyrelsen.
Bedömning
Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till
kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till
hushåll. Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ändamålsenligt sätt
och utan onödiga kostnader. Ronneby kommun betalar idag ut hemsändning
till följande butiker; ICA Nära Johannishus, Träffpunkten Backaryd och
Lanthallen i Bräkne-Hoby. Senaste höjning av hemkörningsbeloppet
beslutades av Kommunfullmäktige den 28 november 2002, KF § 194.
Tillgång till service på landsbygden är grunden för att ortsbor och företag
ska trivas, verka och utvecklas. Tillväxtverket rapport ”Företagens behov av
service i gles- och landsbygder” från undersökningar genomförda våren
2017, visar tydligt på betydelsen av tillgång till kommersiell service i form
av dagligvaror, post/paket och drivmedel. Denna typ av service är enligt
rapporten en grundläggande förutsättning för att driva verksamheter på
landsbygden. En service som hemsändningsbidrag kan vara en av flera
grundläggande förutsättningar för den lokala handlaren att framgångsrikt
driva sitt serviceföretag och därmed för orten att behålla den service detta
innebär.
Antal hemsändningar:
Juli 2015- Juli 2016, 4696 st kostnad: 359 904 kr.
Juli 2016- Juli 2017, 4085 st, kostnad: 315 376 kr
Förslag till beslut
Ronneby kommun beslutar att höja sitt hemsändningsbidrag till 110 kr per
hemsändning. Kostnaden föreslås tas inom Kommunstyrelsens budgetram.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att hemsändningsbidraget höjs till 150 kronor per
hemsändning. Ökningen med 40 kronor per hemsändning, från förslag till
beslut (ca 286 000 kronor), tas för år 2018 från kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader och hänskjuts till budgetberedningen för framtida
hantering. I övrigt hanteras kostnaden inom kommunstyrelsens budgetram
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
hemsändningsbidraget höjs till 150 kronor per hemsändning. Ökningen med
40 kronor per hemsändning, från förslag till beslut (ca 286 000 kronor), tas
för år 2018 från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader och
hänskjuts till budgetberedningen för framtida hantering. I övrigt hanteras
kostnaden inom kommunstyrelsens budgetram.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 127

Dnr 2017-000177 260

Påtorp 2:1, 3:1 och S:8 - Naturvårdsavtal
Sammanfattning
Länsstyrelsen kontaktade i början av 2017 kommunen för man ville få till
stånd ett naturvårdsavtal för ett område norr om ridskolan. Ärendet
hanterades av tekniska förvaltningen.12 juni 2017 beslutade
kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet till
kommunledningsförvaltningen för en grundligare bakgrundsbeskrivning och
analys av länsstyrelsens förfrågan om att ingå naturvårdsavtal med Ronneby
kommun på ovan nämnda områden.
Bedömning
Syftet med naturvårdsavtalet är att gynna och förbättra statusen för en
skyddsvärd art i området. Under ärendets gång har området som var tänkt att
ingå i naturvårdsavtalet förändrats. Jämfört med då ärendet hanterades på ks
au i juni 2017 har området minskats ner varför länsstyrelsen har tvingats till
att låta göra nya värderingar. Området är nu ca 13,7 ha stort.
Naturvårdsavtal är en skyddsform som myndigheterna använder för att
tillsammans med fastighetsägaren verka för ett områdes naturvärde bevaras
och utvecklas. Ett naturvårdsavtal innebär att fastighetsägaren avstår från
viss användning av ett område, t.ex. avverkning och/eller tolererar att
naturvårdande och andra åtgärder vidtas inom området. I detta fall ska
kommunen avstå från följande åtgärder: avverka träd, plantera skog,
transportera bort död ved och trädelar, åkerbruk, använda kemiska
bekämpningsmedel samt bedriva täktverksamhet. Länsstyrelsen eller annan
part som länsstyrelsen ger uppdrag till får genomföra följande åtgärder:
stängsling, beteshävd och/eller slåtter, röjning samt avverkning av träd av
naturvårdsskäl. Länsstyrelsen ska erbjuda fastighetsägaren att utföra
skötselåtgärder. Fastighetsägaren står då för kostnaden. Virke som avverkas i
samband med skötselåtgärder tillfaller dock alltid fastighetsägaren. Inom
området som omfattas av föreslaget naturvårdsavtal finns ett granområde
som ska avverkas. Ronneby kommun har framfört att detta vill kommunen
genomföra själva. Tidpunkten bör avverkningen har diskuterats med
länsstyrelsen eftersom skogen inte är avverkningsmogen och är mer värd för
kommunen för varje år som går.
I nya översiktsplanen finns ett utredningsområde inritat vid Gärestad/Påtorp.
Området som omfattas av naturvårdsavtalet ingår i mindre utsträckning i
utredningsområdet. Kommunen kan teckna naturvårdsavtal på 10 eller 20 år.
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Med anledning av att delar av området finns inom utredningsområdet i ÖP
förslås att avtal tecknas om 10 år. Enligt värderingen ger detta en
engångsersättning på 31tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige att teckna naturvårdsavtal enligt
bifogat
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att teckna naturvårdsavtal enligt bifogat förslag om 10
år.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att teckna
naturvårdsavtal enligt bifogat förslag om 10 år.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 128

Dnr 2016-000242 261

Bulten 5 - Ansökan om att arrendera mark
Sammanfattning
Ägaren till Bulten 5 önskar arrendera mark dels på andra sidan vägen för
parkeringsplats, dels bakom sin fastighet som virkesupplag under
renoveringsperiod av Bulten 4.
Bedömning
Parkeringsplats
Ägaren till Bulten 5 uppger att det inte finns plats för parkering på denna
fastighet. Han önskar därför arrendera plats för 2 bilar med släp, ca 100 kvm.
Grannarna är tillfrågade och ytan har anpassats efter deras svar.
Marken är detaljplanelagd som kvartersmark för bostäder. Enligt
detaljplanen från 1945 går det att göra en tomt till här. På bostadsmark får
parkering tillhörande ändamålet ske. Stadsarkitekten hade i och för sig
önskat att den i så fall skulle grusas/asfalteras och vara en allmän parkering
som alla i bostadsområdet kunde använda.
Virkesupplag
Ägaren till Bulten 5 har också köpt in Bulten 4 för att renovera huset och sen
ska en släkting ska flytta in. Under renoveringstiden önskar han arrendera
mark bakom husen för att lägga upp virket.
Denna mark är inte detaljplanelagd.
Miljö- och hälsoskyddsenheten och Plan- och byggenheten påpekar också att
det för Bulten 5 finns ett pågående tillsynsärende enligt Plan- och bygglagen
gällande nedskräpad tomt. Vid ett platsbesök för ca 1 månad sedan kunde
konstateras att tomten inte städats upp. På grund av det pågående
tillsynsärendet bedöms det inte lämpligt att utöka ytan som kan användas
som tomtmark ytterligare. Virkesupplag och parkering bedöms kunna ske
inom fastigheterna.
Miljöteknik har inga ledningar som påverkas.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att arrendera ut
marken för parkeringsplats enligt bilagt avtal, men med hänvisning till
tillsynsärendet avslå ansökan om arrende för virkesupplaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå
ansökan om arrende.
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 finns att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan om arrende.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen, Eva Lydin
Sökanden
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§ 129

Dnr 2018-000097 261

Järnavik 1:1 - Omförhandling av arrende
Sammanfattning
Järnaviks camping arrenderar ängen norr om campingen som aktivitetsyta.
Campingen önskar omförhandla arrendeavgiften.
Bedömning
Järnaviks Camping arrenderar sedan 2012-03-15 del av ängen norr om
campingen som aktivitetsyta. Enligt MBN § 231 / 2011-09-22 betalar
campingen 8 000 kronor / år för denna yta. Campingen har önskat justering
av arrendeavgiften till 5 000 kronor/år med hänvisning till att de faktiskt inte
hyr ut området utan de låter campinggäster låna det för arrangemang. Det
kostar också mycket att sköta ytan. De jämför arrendeavgiften den avgift
jordbruksarrendatorn betalade för samma yta, (800 kronor/ha).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta
minska arrendeavgiften från 8.000;- /år till 5000;- /år.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte
omförhandla arrendeavgiften utan låta avgiften om 8 000 kronor per år
kvarstå.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(79)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-08
Kommunstyrelsen

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte omförhandla arrendeavgiften utan låta
avgiften om 8 000 kronor per år kvarstå.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen, Eva Lydin
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§ 130

Dnr 2018-000203 269

Bustorp 1:1 - Äska pengar till Miljöteknisk
markundersökning enligt MIFO fas 2
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen äskar pengar för miljöundersökning av den gamla
deponin Ronneby Risatorp Södra, F1081-0663, ID 109885
(”Cirkusplatsen”).
Bedömning
För 10 år sedan inventerades alla gamla deponier enligt MIFO fas 1. MIFO
fas 1 bygger på arkivuppgifter, kartor, flygfoton, intervjuer m.m., men
omfattar inga direkta undersökningar. Riskklassningen är avsedd för
bedömning av hur angeläget det är att gå vidare med fortsatta
undersökningar. Nästa steg är MIFO fas 2, som innefattar en översiktlig
miljöteknisk markundersökning. Handläggare på Miljö- och
Byggnadförvaltningen planerar att ta upp ärendet för beslut i maj. Detta
innebär att Miljö- och Byggnadsnämnden sannolikt kommer att kräva en
sådan undersökning inom något år.
I kommunens avfallsplan 2014-2019 finns ett avsnitt 2.2 Målområden och
åtgärdsprogram. Där anges på sidan 21 att nedlagda deponier inte ska orsaka
miljöskador i omgivningen och att det ska tas fram en åtgärdsplan för
fortsatta utredningar av åtgärdsbehov för nedlagda deponier. Som ansvariga
anges KS, Miljöteknik och MBN.
Miljö- och byggnadförvaltningen har också ett ”särskilt uppdrag” från Miljöoch byggnadsnämnden, som säger att ”För nedlagda deponier (25 st.) ska
miljötekniska utredningar initieras i syfte att klarlägga åtgärdsbehov och
prioritering”.
KF fastslog 2005 i § 201 att Miljöteknik genom gällande avtal har det
rättsliga och ekonomiska ansvaret för nedlagda (kommunala) deponier. De
krav på fortsatta undersökningar och åtgärder som Miljö- och
byggnadsnämnden kan ställa som tillsynsmyndighet kommer därför att
adresseras till Miljöteknik.
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En miljöundersökning bedöms kosta 500 000 kronor.
En intressent vill arrendera cirkusplatsen för att bygga en cross-fitanläggning. Cirkusplatsen är en gammal deponi, kallad Ronneby Risatorp
Södra. Vid inventering enligt MIFO fas 1 bedömdes objektet till riskklass 2,
”stor risk”. Beslut om eventuellt arrende bör inte tas förrän MIFO fas 2
genomförts. Efter miljöundersökning genomförts kan beslut fattas om
cirkusplatsen i befintligt skick går att använda till cross-fit-anläggningen
om/hur den ska saneras eller täckas mm.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avsätta 500.000;- kronor i driftmedel 2018 för
miljöteknisk markundersökning enligt MIFO fas 2 av den gamla deponin
Ronneby Risatorp Södra, F1081-0663, ID 109885 (”Cirkusplatsen”).
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avsätta 500.000;- kronor i driftmedel 2018 för
miljöteknisk markundersökning enligt MIFO fas 2 av den gamla deponin
Ronneby Risatorp Södra, F1081-0663, ID 109885 (”Cirkusplatsen”).
Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S),
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.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avsätta 500.000;kronor i driftmedel 2018 för miljöteknisk markundersökning enligt MIFO
fas 2 av den gamla deponin Ronneby Risatorp Södra, F1081-0663, ID
109885 (”Cirkusplatsen”). Finansiering sker via kommunstyrelsens konto för
oförutsedda kostnader.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 131

Dnr 2018-000175 300

Information om åtgärder byggnation Tekniska
förvaltningen
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen informerar om de byggnationer med entreprenadfel
Ronneby kommun fortfarande utför åtgärder på.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen noterar informationen
till protokollet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera
informationen till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Lova Necksten (MP), Christer
Leksell (SD), Margareta Yngvesson (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 beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Emelie Stenborg, tekniska förvaltningen
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§ 132

Dnr 2017-000698 214

Granskning av detaljplan för Hoby 1:73 m.fl (Lindebo)
Sammanfattning
2015-03-26 beslutade Kommunfullmäktige § 80 att ge Miljö- och
byggnadsnämnden i uppdrag att presentera en ny detaljplan för 30 – 40 nya
lägenheter för Lindeboområdet i Bräkne Hoby. Med anledning av områdets
närhet till Blekinge kustbana och även potentiella markföroreningar har flera
undersökningar utförts i under våren 2017. Planförslaget har sänts ut för
samråd under perioden från 2017-11-20 till och med 2017-12-15. Efter
revidering av planhandlingarna är nu syftet att förslaget ska sändas ut för
granskning.
Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns digitalt på:
www.ronneby.se/lindebo.
Bedömning
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en om- och tillbyggnad av det befintliga
vård- och äldreboendet Lindebo med 30 – 40 nya lägenheter. Då vård- och
bostadsändamål är så kallade känsliga markanvändningar behöver flera
skyddsåtgärder regleras i en ny detaljplan. Då planområdet ligger i direkt
anslutning till Blekinge kustbana har följande undersökningar genomförts för
att klarlägga platsens tekniska förutsättningar för en känslig
markanvändning:


En detaljerad riskbedömning



Trafikbullerutredning



Utredning av markvibrationer



En översiktlig miljöteknisk markundersökning

Med anledning av Blekinge kustbana har en skyddszon på 30 meter från
yttre räl på spåret reglerats i förslaget till ny detaljplan. Detta beror på att
människor inte stadigvarande ska vistas i det direkta riskområdet vid en
eventuell urspårning. Detta skyddsområde sammanfaller också med
vibrationsutredningens rekommenderade komfortzon på minst 25 meter från
spårområdet.
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Trafikbullerutredningen visar att skyddsåtgärder i form av till exempel
bullerplank behövs utmed järnvägsspåret för att gällande riktvärden för
trafikbuller skall kunna uppnås för den nya bebyggelsen. Mot bakgrund av
detta har det i planen reglerats att en kombination av bullervall och
bullerplank uppförs inom skyddsområdet längs spåret. Utöver buller
genererar framförallt tågtrafiken också vibrationer, detta har i detaljplanen
inneburit en bestämmelse om grundläggningstyp. Då marken i området
består av svallsediment, det vill säga en grusig jordart, är den känslig för
vibrationer och en ny bebyggelse skulle då behöva pålas enligt utredningens
rekommendation.
Genom samrådet har planförslaget reviderats så att största möjliga hänsyn till
inkomna synpunkter har tagits. Revideringen består sammanfattningsvis av
följande:
Plankarta


Mätbara åtgärdsmål har tillförts planbestämmelsen a₁
angående kravnivån för känslig markanvändning.



Plankartan har kompletterats med bestämmelsen: p₂ Garage/Carport med in- och utfart riktad direkt mot
gata ska placeras minst 6,0 meter från fastighetsgräns
mot gata.



Förgårdsmarken i plankartan har kompletterats med ett
u-område för underjordiska ledningar.



Planbestämmelsen ”q” för rivningsförbud har rättats
till korrekt bestämmelse ”r” enligt Boverkets allmänna
råd.



Plankartan har försetts med koordinatkryss.



Plankartan har kompletterats med en bestämmelse om
manuellt avstängningsbara ventiler.



Planbeskrivningen har kompletterats med en
beskrivning av mätbara åtgärdsmål och omfattning
kopplat till revideringen av planbestämmelse a₁ på
plankartan.

Planbeskrivning
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Rubriken Byggnadskultur och gestaltning har
reviderats något beträffande gällande
riksintresseområde för kulturmiljön.



Avsnitten som berör gång- och cykeltrafik
kompletteras avseende vägnätets standard.



Rubriken Servitut samt El och tele har kompletteras så
att åtgärder kopplade till den befintliga ledningsrätt
som finns på Hoby 1:26 tydliggörs.

Planbestämmelsen f₁ har fått ett förtydligande under rubriken Utformning av
ny bebyggelse.
Förslag till beslut
Att föreslå kommunstyrelsen att inte ha någon erinran mot
granskningsförslaget av detaljplanen för Hoby 1:73 med flera fastigheter.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte
ha någon erinran mot granskningsförslaget av detaljplanen för Hoby 1:73
med flera fastigheter.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot
granskningsförslaget av detaljplanen för Hoby 1:73 med flera fastigheter.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Peter Robertsson, planarkitekt
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§ 133

Dnr 2017-000506 214

Granskning av detaljplan för Hoby 1:23 mfl
Sammanfattning
Planenheten har fått i uppdrag av Miljö- och byggnadsnämnden att ändra
gällande plan för Hoby 1:23 angående möjligheterna att skapa flera p-platser
i och omkring ICA-butiken i Bräkne Hoby, att göra om in och utfart till
Stenåsavägen, att skapa en ny anslutning till återvinningsstationen samt att
ge I CA-butiken större utbyggnadsmöjligheter. Kostnaderna för att
genomföra planändringen regleras i samband med exploateringsavtalet som
kommunen och ägaren till Hoby 1:23 ska upprätta för att bl.a. reglering av
mark. Planförslaget för Hoby 1:23 m.fl. har varit utställt för samråd under
tiden 2017-08-28 t.o.m. 2017-09-22. Det inkom ett tiotal yttranden från
myndigheter.
Bedömning
Planenheten har reviderat förslaget utifrån inkomna synpunkter och skickat
ut förslaget för granskning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot
förslaget i avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte
ha någon erinran mot förslaget i avvaktan på genomförandet av
granskningsförfarandet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot förslaget i avvaktan
på genomförandet av granskningsförfarandet.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
Karin Svensson, planarkitekt
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§ 134

Dnr 2018-000094 101

Internkontrollplan 2018 för
kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten har tagit fram förslag
till internkontrollplan för 2018.
Enligt tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska
internkontrollmoment som vid uppföljning av internkontrollmoment fick
statusen ”Väsentlig avvikelse” tas upp i nästkommande års
internkontrollplan. Förslaget inkluderar därför dessa internkontrollmoment.
Här krävs en snabbare hantering av internkontrollmomenten då
återrapportering förväntas i kommunstyrelsen redan i september månad.
Berörda internkontrollmoment är:
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat:
Kontroll av att kontroll av skatter och avgifter genomförs
Kontroll av vilka fordon som används vid tjänsteresor
Kontroll av vilka färdmedel som används vid tjänsteresor
Enheten för kommunikation och turism:
Rutiner för uppdatering (gäller publik webbplats)
Kontroll av tillgänglighetsanpassning (gäller publik webbplats)
Jämförelse mellan profilen och det material som produceras av enheterna
(gäller grafisk profil)
Aktualitet (gäller sociala medier)
Näringslivsenheten:
Att kommunens resepolicy följs
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att
besluta om internkontrollplan 2018 för kommunledningsförvaltningen och
näringslivsenheten enligt bifogat förslag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
besluta om internkontrollplan 2018 för kommunledningsförvaltningen och
näringslivsenheten enligt bifogat förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S),
Tim Svanberg (C), Tommy Andersson (S) och Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Margareta Yngvesson (S) yrkar på att frekvenserna av kontrollerna enbart
beskrivs i antal per år.
Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppföljning av innevarande års
internkontrollplan fortsättningsvis redovisas till kommunstyrelsen i
december samma år. I övrigt bifall till arbetsutskottets förslag och Margareta
Yngvessons (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller desamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internkontrollplaner 2018 för
kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten enligt förslag med
förändringen att frekvenserna av kontrollerna enbart beskrivs i antal per år.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att uppföljning av innevarande års
internkontrollplan fortsättningsvis redovisas till kommunstyrelsen i
december samma år.
________________
Exp:
Kommundirektör
Näringslivschef
Verksamhetsutvecklare
Samtliga enhetschefer vid kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

34(79)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-05-08
Kommunstyrelsen

§ 135

Dnr 2018-000166 101

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2017
(ej ks)
Sammanfattning
Nämnderna har inkommit med uppföljning av internkontrollplaner för 2017.
Följande nämnder har väsentliga avvikelser:
Socialnämnden:
Placeringsbeslut: att överväganden och omprövningar sker var sjätte månad
Läkemedelshantering: Kontrollera signeringslistor för läkemedel och
avräkningslistor för narkotikaläkemedel
Delegeringsförfarandet: görs uppföljning av delegeringar
Miljö- och byggnadsnämnden:
Avsaknad av motivering och relevant lagrum: kontrollera att det i beslut
finns motivering och angivande av relevant lagrum som stöd för beslut
Äldrenämnden:
Senior Alert: Teamsamverkan kring riskbedömningar i Senior Alert
Senior Alert: Teamsamverkan kring gjorda riskbedömningar på vård- och
omsorgsboende
Delegering och läkemedelshantering i hemtjänsten SOSFS 1997:14 och
SOSFS 2000:1: Läkemedelshantering i hemtjänst
Basal hygien: Observation
Biståndsbeslut/utfall hemtjänst: insatser verkställighet/utförarebeslut
Utbildningsnämnden:
Personalförsörjning i verksamheten – grundskola: Tillgång till behöriga
lärare per skolenhet och område
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Enligt tillämpningsföreskrifter till kommunens internkontrollreglemente ska
nämnderna följa upp och åtgärda internkontrollmoment med väsentlig
avvikelse nästkommande år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
notera informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera
informationen och lägga ärendet till handlingarna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V),
Kenneth Michaelsson (C), Malin Månsson (S) och Margareta Yngvesson
(S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen och lägga ärendet till
handlingarna.
________________
Exp:
Jonas Persson, verksamhetsutvecklare
Samtliga nämnder
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§ 136

Dnr 2017-000756 101

Nämndernas internkontrollplan 2018 (ej KS)
Sammanfattning
Socialnämnden, fritid- och kulturnämnden, utbildningsnämnden, miljö- och
byggnadsnämnden och äldrenämnden har beslutat om internkontrollplaner
för 2018. Dessa delges härmed kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga
informationen till handlingarna
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga
informationen till handlingarna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.
________________
Exp:
Jonas Persson, verksamhetsutvecklare
Socialnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Äldrenämnden
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§ 137

Dnr 2018-000025 101

Uppföljning av internkontrollplaner 2017 för
kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten har gjort
uppföljningar avseende 2017 års internkontrollplaner. Väsentliga avvikelser
finns för följande internkontrollmoment:
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat:

Kontroll av att kontroll av skatter och avgifter genomförs
Näringslivsenheten:

Att kommunens resepolicy följs
Enheten för kommunikation och turism har inte gjort några uppföljningar.
Berörda internkontrollmoment är här:

Rutiner för uppdatering av publik webbplats

Kontroll av tillgänglighetsanpassning av publik webbplats

Jämförelse mellan profilen och det material som produceras av
enheterna

Aktualitet av sociala medier
Enligt kommunens tillämpningsföreskrifter ska internkontrollmoment med
väsentlig avvikelse vid uppföljningen följas upp och åtgärdas under
nästkommande år.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att uppmana berörda enheter att, i de fall åtgärdsplaner saknas, snarast
upprätta sådana för det fortsatta arbetet
lägga informationen till handlingarna.
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att
uppmana berörda enheter att, i de fall åtgärdsplaner saknas, snarast upprätta
sådana för det fortsatta arbetet samt lägga informationen till handlingarna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att uppmana berörda enheter att, i de fall
åtgärdsplaner saknas, snarast upprätta sådana för det fortsatta arbetet samt
lägga informationen till handlingarna.
________________
Exp:
Kommundirektör
Näringslivschef
Verksamhetsutvecklare
Samtliga enhetschefer vid kommunledningsförvaltningen
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§ 138

Dnr 2017-000718 007

Granskningsrapport - Granskning av internkontroll
Sammanfattning
Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby
kommun granskat kommunens arbete med intern kontroll i syfte att bedöma
om det sker ändamålsenligt.
Deras sammanfattande bedömning är att Ronneby kommun till viss del har
en tillfredsställande intern kontroll. Bedömningen grundas på avsaknaden av
dokumenterade och strukturerade risk- och väsentlighetsanalyser samt en s k
bruttorisklista som säkerställer att de mest kritiska processerna hanteras i
internkontrollplanerna.
Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY:
1. att ansvariga nämnder tillser att det genomförs en
systematisk och dokumenterad risk- och
väsentlighetsanalys inkl ta fram en s k bruttolista,
2. kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer/mallar avseende
dokumentation av internkontrollen, såväl kring risk- och
väsentlighetsanalysen som kring uppföljningen av
kontrollmomenten,
3. kommunstyrelsen att se över att antalet kontrollmoment i
den egna planen inte sker på bekostnad av kvalitén i
genomförda kontroller, samt
kommunstyrelsen att tillse att kommunfullmäktige tar del av
internkontrollplanerna och uppföljningarna av dem.
Bedömning
I ett internkontrollarbete är det viktigt att alla arbetar systematiskt och på ett
liknande sätt. Följande kommentarer ges till föreslagna rekommendationer:
1. Några enheter/förvaltningar arbetar redan med s k bruttolistor. Att arbeta
med en bruttolista där risker i verksamheten analyseras skulle innebära ett
bättre totalgrepp. Enheterna/förvaltningarna analyserar då sin verksamhet på
ett djupare plan, även de risker som kanske inte är så stora, och vet då varför
man valt bort dessa risker men lyfter fram andra. De risker som valts bort har
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man automatiskt med sig inför framtida riskarbete och kan då återigen se
över och bedöma dessa. På så sätt bör en ny rutin med s k bruttolistor inte
innebära merarbete.
2. Anvisningar för hur man ska göra sin risk- och väsentlighetsanalys finns i
nuläget i tillämpningsföreskrifterna. Det finns även anvisningar steg för steg
kring hur uppföljningen ska gå till d v s vilka frågor som ska besvaras. Det är
dock möjligt att dessa behöver ses över och förtydligas eller kompletteras för
att förstärka dokumentationen.

3. Kommunstyrelsen består av flera enheter som allihop har olika uppgifter.
Detta innebär att det finns många processer att ha kontroll över. Då det är
många personer direkt inblandade och verksamhetsutvecklaren har en
samordnande och även en kvalitetssäkrande funktion i internkontrollarbetet,
föreligger ingen risk, utifrån nuvarande volym, att kvalitén blir lidande p g a
t ex tidsbrist. Dock kan det finnas fördelar att framöver enas kring vissa
gemensamma risker i verksamheten som ska ses över.
4. Av 6 kap 1 § 2 st KL framkommer att styrelsen har uppsiktsplikt över
övriga nämnders verksamhet. Detta gäller bl a att den interna kontrollen är
tillräcklig (6 kap 7 § KL). I kommunstyrelsens reglemente framgår i 7 kap 1
§ punkt 2 att styrelsen ska följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.
Då det inte finns något i granskningsrapporten som pekar på att nämnderna
missköter sitt arbete med internkontroll finns det ingen anledning att lyfta
frågan till kommunfullmäktige. Det kan dock vara bra att känna till att
möjlighet finns för styrelsen att om den ser att den interna kontrollen i en
nämnd inte fungerar och nämnden trots påpekanden inte åtgärdar detta, får
styrelsen, med förslag till åtgärder, lyfta frågan till fullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna
följande yttrande:
Det finns fördelar med att samtliga förvaltningar/nämnder upprättar s k
bruttolistor när det gäller risk- och väsentlighetsanalyser. Det kan också vara
bra att se över riktlinjer, mallar och dokumentation kring bedömning av risk
och väsentlighet samt uppföljning av internkontrollmoment.
Kommunledningsförvaltningen får därför i uppdrag att se över nuvarande
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internkontrollreglemente och tillämpningsföreskrifter med fokus på
ovanstående problemområde.
Utifrån nuvarande volym av internkontrollmoment i kommunstyrelsens
internkontrollplan ser kommunstyrelsen inga risker att kvalitén på
uppföljningarna blir lidande.
Vidare är det kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över nämnderna och
det finns inget i granskningsrapporten som tyder på att kommunens
internkontrollarbete fungerar så bristfälligt att internkontrollplaner och
uppföljningar av dessa måste lyftas till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att lämna
följande yttrande:
Det finns fördelar med att samtliga förvaltningar/nämnder upprättar s k
bruttolistor när det gäller risk- och väsentlighetsanalyser. Det kan också vara
bra att se över riktlinjer, mallar och dokumentation kring bedömning av risk
och väsentlighet samt uppföljning av internkontrollmoment.
Kommunledningsförvaltningen får därför i uppdrag att se över nuvarande
internkontrollreglemente och tillämpningsföreskrifter med fokus på
ovanstående problemområde.
Utifrån nuvarande volym av internkontrollmoment i kommunstyrelsens
internkontrollplan ser kommunstyrelsen inga risker att kvalitén på
uppföljningarna blir lidande.
Vidare är det kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över nämnderna och
det finns inget i granskningsrapporten som tyder på att kommunens
internkontrollarbete fungerar så bristfälligt att internkontrollplaner och
uppföljningar av dessa måste lyftas till kommunfullmäktige.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lennarth Förberg (M)
och Margareta Yngvesson (S).
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Yrkanden
Margareta Yngvesson (S) yrkar på att det framöver vid kommunstyrelsens
hantering av nämndernas interkontroll, tillexempel internkontrollplaner och
uppföljning av desamma, ska protokollsutdrag från respektive nämnds
hantering av ärendet bifogas. Likaså ska ordförande och förvaltningschef
kallas till styrelsens hantering av ärendet vid väsentliga avvikelse från
interkontrollplaner.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och Margareta
Yngvessons (S) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Det finns fördelar med att samtliga förvaltningar/nämnder upprättar s k
bruttolistor när det gäller risk- och väsentlighetsanalyser. Det kan också vara
bra att se över riktlinjer, mallar och dokumentation kring bedömning av risk
och väsentlighet samt uppföljning av internkontrollmoment.
Kommunledningsförvaltningen får därför i uppdrag att se över nuvarande
internkontrollreglemente och tillämpningsföreskrifter med fokus på
ovanstående problemområde.
Utifrån nuvarande volym av internkontrollmoment i kommunstyrelsens
internkontrollplan ser kommunstyrelsen inga risker att kvalitén på
uppföljningarna blir lidande.
Vidare är det kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över nämnderna och
det finns inget i granskningsrapporten som tyder på att kommunens
internkontrollarbete fungerar så bristfälligt att internkontrollplaner och
uppföljningar av dessa måste lyftas till kommunfullmäktige.
Vidare beslutar kommunstyrelsen att det framöver vid kommunstyrelsens
hantering av nämndernas interkontroll, tillexempel internkontrollplaner och
uppföljning av desamma, ska protokollsutdrag från respektive nämnds
hantering av ärendet bifogas. Likaså ska ordförande och förvaltningschef
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kallas till styrelsens hantering av ärendet vid väsentliga avvikelse från
interkontrollplaner.
________________
Exp:
Jonas Persson, verksamhetsutvecklare
Revisionen
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§ 139

Dnr 2018-000209 101

Lupp-enkäten 2017
Sammanfattning
Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken)
genomfördes hösten 2017, under november och december månad, i Ronneby
kommun. Enkäten innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola, inflytande
och politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Syfte med enkäten är att
skapa kunskap om unga och deras levnadsvillkor. Resultatet bör användas
för att underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och
verksamheter samt skaffa underlag till beslutsprocesser som rör unga.
Enkäten riktade sig till elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasiets
årskurs 2. Svarsfrekvensen för elever i årskurs 8 var 76 procent (225 svar)
och för elever i årskurs 2, 51 procent (163 svar). Då svarsfrekvensen för
elever i gymnasiets årkurs 2 var låg bör resultatet tolkas med en viss
försiktighet.
Luppenkäten genomfördes för fjärde gången. De jämförelser mot tidigare år
som görs avser främst 2012. Enkäten genomfördes vid samma tidpunkt i
totalt 24 kommuner i Sverige. Därför har jämförelser gjorts mot
genomsnittet för dessa kommuner.
För analys av resultatet har det bildats en förvaltningsövergripande grupp.
Gruppens specifika verksamhetskunskaper och erfarenheter har kompletterat
enkätresultatet och genererat i fokusområden för fortsatt analys med unga i
kommunen samt förslag till åtgärder för ett stärkt barn- och
ungdomsperspektiv i Ronneby kommun. Se bifogad sammanställning.
För resultatet i helhet har det skrivits en rapport.
Bedömning
Föreslagna fokusområden och åtgärder bör beaktas i kommande mål- och
budgetprocesser för att stärka barn- och ungdomsperspektivet i Ronneby
kommun.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förslå
kommunfullmäktig att notera den lämnade informationen till protokollet
samt att föreslagna fokusområden och åtgärder beaktas i kommande måloch budgetprocesser för att stärka barn- och ungdomsperspektivet i Ronneby
kommun.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till
kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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§ 140

Dnr 2018-000215 103

Informationsärende - Lägesbild våldsbejakande
extremism
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare
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§ 141

Dnr 2018-000062 349

Havsplan för Blekinges kustkommuner
Sammanfattning
Kustkommunerna har gemensamt tagit fram ett förslag ”Havsplan för
Blekinge kustkommuner”. Handlingen utgör ett förslag till ändring av
respektive kommunens översiktsplan avseende berört havsområde.
Samrådstiden slutar 4 maj.
Den geografiska avgränsningen för den kommungemensamma havsplanen
omfattar ett område som sträcker sig 300 meter från land och öar ut till och
med territorialhavet. Syftet med planen är att ange kommunernas
viljeinriktning för vattenanvändningen inom planområdet och öka
förutsägbarheten för de aktörer som avser att bedriva verksamhet till havs.
Havsplanen ska samspela med den statliga planeringen och göra avvägningar
mellan olika intressen samt ge förutsättningar för nyttjande och bevarande.
Plandokumentet består av två delar, en plankarta och en planbeskrivning.
Plankartan visar den övergripande användningen av havsområdet och
rekommendationer för hur det ska användas. Planbeskrivningen innehåller
en beskrivning av själva planförslaget och dess konsekvenser samt en
redogörelse för aktuella planeringsförutsättningar.
I kapitlet Planförslag beskrivs de politiska ställningstagandena för den
översiktliga havsplaneringen i Blekinge. Målbeskrivningen anger vilka mål
som ska uppnås och strategierna anger hur havsområdena kan användas och
de utgör även grunden för framtida beslut. Förslag och ställningstaganden
omfattar olika sektorsintressen; kulturmiljö, friluftsliv och besöksnäring,
yrkesfiske, vattenbruk, utvinning och lagring av material, luft- och sjöfart,
infrastruktur, försvar, energi och natur. I kapitlet Konsekvenser redovisas de
miljökonsekvenser planförslaget kan förväntas leda till. Kapitlet
Planeringsförutsättningar fungerar som ett kunskapsunderlag för
planförslaget. I det avslutande kapitlet Underlag redovisas källor och det
kunskapsunderlag som använts vid framtagande av planen.
Förslaget har skickats till tekniska förvaltningen för yttrande och de har inga
synpunkter på förslaget medan kommunledningsförvaltningen har
synpunkter.
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Se bilaga för att se förslag på yttrande från
kommunstyrelsen/kommunstyrelsen arbetsutskott.
Förslag till beslut
Föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott antar tjänstemannayttrandet på
förslag ”Havsplan för Blekinges kustkommuner” som sitt eget.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att lämna
yttrande enligt förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna yttrande enligt förslag, till detta
protokoll bifogad bilaga 2.
________________
Exp:
Karin Lundberg, miljösamordnare
Kristina Eklund, planarkitekt
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§ 142

Dnr 2018-000234 007

Finsam - Bokslut Samordningsförbundet Blekinge 2017
Sammanfattning
Samordningsförbundet i Blekinge Finsam har överlämnat årsredovisning för
räkenskapsåret 2017 samt revisionsberättelse. Respektive förbundsmedlem
har att ta ställning till fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att godkänna den av förbundet upprättade
årsredovisningen för år 2017 samt att i enlighet med revisionsberättelsen,
bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge ansvarsfrihet för
2017.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna den av
förbundet upprättade årsredovisningen för år 2017 samt att i enlighet med
revisionsberättelsen, bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge
ansvarsfrihet för 2017.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 143

Dnr 2018-000232 737

Habiliteringsersättning
Sammanfattning
Protokollsutdrag socialnämnden 2018-03-27 § 44
Daglig verksamhet är en bland 10 rättigheter som kan beviljas som
stödinsats enligt LSS. Endast personer som har en diagnos i form av
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, samt personer som
i vuxen ålder förvärvat en hjärnskada som lett till betydande
begåvningshandikapp, eller personer med varaktiga psykiska
funktionsnedsättningar har en habiliteringsersättning.
Daglig verksamhet kan vara gruppverksamhet i särskilda lokaler eller
utflyttad verksamhet hos olika arbetsgivare. Syftet med stödinsatserna är att
främja delaktigheten i samhället och bidra till den personliga utvecklingen.
Ersättningen är viktig för den enskilde och utgör ett ekonomiskt tillskott för
en grupp med begränsad ekonomi. Ersättningen kompletterar ofta sjuk- och
aktivitetsersättning och är frivillig för kommunerna, men ca 88% av Sveriges
kommuner betalar en habiliteringsersättning. Ronneby kommun betalar 7,64
kr/tim i habiliteringsersättning. I dialog med deltagare inom daglig
verksamhet framkommer att habiliteringsersättningen är ett betydelsefullt
ekonomiskt tillskott för den enskilde. En del av arbetstagarna uttrycker att
ersättningen betalar lunchkostnaden för dagen. Ett fåtal personer lämnar
daglig verksamhet för ett lönearbete och det innebär att möjligheten att
påverka sin ekonomi i positiv riktning är svår för de flesta som har daglig
verksamhet. Habiliteringsersättningen i Ronneby kommun har höjts med 64
öre på 10 år.
Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2018 fördela
stimulansmedel till kommunerna för habiliteringsersättning. Statsbidraget får
användas av kommunerna i syfte att införa eller höja en låg dagpenning till
dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Socialstyrelsen betalar ut
1085 000 kr under 2018 till Ronneby kommun. Detta stimulansbidrag kan
endast nyttjas under 2018.
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Ca 126 personer har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och ca 43
personer har beslut om sysselsättning enligt SoL.
Förslag till beslut
Förslag 1. Att socialnämnden beslutar om att rekvirera stimulansmedel från
Socialstyrelsen som ett extra stimulansbidrag/habiliteringsersättning på 8
kr/tim avseende 2018. Samtidigt behålls nuvarande ersättning på 7,64 kr/tim.
Det ska tydligt framgå att det är ett extra stimulansbidrag som
Socialstyrelsen betalar ut under 2018. Om inga nya medel tillkommer från
Socialstyrelsen som avser 2019 så upphör det extra stimulansbidraget på 8
kr/tim efter 2018.
Förslag 2. Att socialnämnden beslutar om att rekvirera stimulansmedel för
habiliteringsersättning och använda bidraget till att höja befintlig
habiliteringsersättning från 7,64 kr/tim till 11 kr/tim under 2018. I budget 19
äskas medel om ca 350 000 kr för att bibehålla habiliteringsersättning på 11:/tim.
Förslag 3. Att socialnämnden beslutar om att inte rekvirera stimulansbidraget
från Socialstyrelsen för höjning av habiliteringsersättningen till personer
inom daglig verksamhet LSS.
Socialnämndens beslut 2018-03-27
Socialnämnden beslutar föreslå att stimulansbidraget/
habiliteringsersättningen ska betalas ut vid två tillfällen under 2018, 1/7
respektive 31/12.
Översända förslaget till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut
i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att det tillfälliga stimulansbidraget/
habiliteringsersättningen rekvireras och betalas ut vid två tillfällen under
2018, 1/7 respektive 31/12.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S),
Roger Gardell (L), Peter Bowin (V), Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson
(S), Jan-Eric Wildros (S), Lova Necksten (MP), Margareta Yngvesson (S)
och Bengt Johansson (SD).
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Förvaltningschef för socialförvaltningen Birgitta Ratcovich förtydliga att
beslutet inte behöver fattas av kommunfullmäktige utan det räcker med att
kommunstyrelsen tar beslut i ärendet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och
Lova Necksten (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att det tillfälliga stimulansbidraget/
habiliteringsersättningen rekvireras och betalas ut vid två tillfällen under
2018, 1/7 respektive 31/12.
________________
Exp:
Socialnämnden
Birgitta Ratcovich, förvaltningschef socialförvaltningen
Jörgen Nilsson, verksamhetschef socialförvaltningen
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§ 144

Dnr 2018-000003 101

Delegationsbeslut 2018
Sammanfattning
Föreligger följande återrapportering av delegationsbeslut:
-

Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor
kommunstyrelsen, till detta protokoll bifogad bilaga 3.

-

Återrapportering av delegationsbeslut, tekniska förvaltningen, till
detta protokoll bifogad bilaga 4.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera återrapporterade
delegationsbeslut till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera de återrapporterade
delegationsbesluten, till detta protokoll bifogade bilagor 3 och 4.
________________
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§ 145

Dnr 2018-000119 041

Skatteväxling inför Region kommunbildandet 2019
Sammanfattning
Underlag för verksamheter som föreslås överföras från kommunalförbundet
Region Blekinge till Region Blekinge genom lag, skatteväxling och avtal
samt avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge.
Bedömning
Den 1 januari 2019 övertar Landstinget Blekinge det regionala
utvecklingsansvaret i Blekinge län. Kommunalförbundet Region Blekinge
och Landstinget Blekinge läggs samman till Region Blekinge.
Samtliga fullmäktigeförsamlingar har fattat beslut om att blivande Region
Blekinges uppdrag är landstingets nuvarande uppgifter,
kommunalförbundets Region Blekinges nuvarande uppgifter, eventuellt
tillkommande uppgifter samt andra uppdrag från regeringen och stadiga
myndigheter genom regleringsbrev och villkorsbeslut. Därutöver ska
regionala tillväxtmedel tillföras regionkommunen Region Blekinge från
Länsstyrelsen i Blekinge. De förordningar som kommer att beröras när
Region Blekinge övertar uppgifter från Länsstyrelsen i Blekinge Län är:
(följande förordningar avses: förordningarna (2007:61) om regionalt
investeringsstöd, (1998:996) sysselsättningsbidrag, (2000:283) regionalt
bidrag till företagsutveckling, (2008:762) stadigt stöd till forskning och
utveckling samt innovation (2000:284) stöd till kommersiell service samt
övriga uppgifter inom kommersiell service samt förordningen (2008281) om
stöd till anläggning av kanalisation). Detta innebär att Region Blekinge får
95 % av de regionala utvecklingsmedlen och Länsstyrelsen Blekinge
behåller 5 %. I samband med detta kan det bli aktuellt med
verksamhetsövergångar från Länsstyrelsen, särskilt avtal mellan parterna ska
reglera detta.
Förslag till beslut
Samtliga kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige föreslås besluta
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge
och låta Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband
med bildandet av Region Blekinge, vilket innebär att nuvarande
konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget upphör,
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att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet
att de länsvisa skattesatserna i § 2 och §3 förordningen (2013:976) om
kommunalekonomisk utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs
med 45 öre för Region Blekinge från och med 1 januari 2019,
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2,
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av
förbundet per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och
åtagande överförs till Region Blekinge per den 31 december 2018,
kommunalförbundets egna kapital per samma datum regleras till alla
medlemmar enligt gällande förbundsordning,
att i övrigt godkänna inriktningen i PM, samt
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget
fattar samma beslut.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta:
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge
och låta Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband
med bildandet av Region Blekinge, vilket innebär att nuvarande
konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget upphör,
att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet
att de länsvisa skattesatserna i § 2 och §3 förordningen (2013:976) om
kommunalekonomisk utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs
med 45 öre för Region Blekinge från och med 1 januari 2019,
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga 2,
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av
förbundet per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och
åtagande överförs till Region Blekinge per den 31 december 2018,
kommunalförbundets egna kapital per samma datum regleras till alla
medlemmar enligt gällande förbundsordning,
att i övrigt godkänna inriktningen i PM, samt
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget
fattar samma beslut.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S),
Tommy Andersson (S), Lennarth Förberg (M) och Margareta Yngvesson
(S).
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta:
att överföra huvudmannaskapet för kollektivtrafiken till Region Blekinge
och låta Region Blekinge bilda ensam kollektivtrafikmyndighet i samband
med bildandet av Region Blekinge, vilket innebär att nuvarande
konsortialavtal mellan kommunerna och landstinget upphör,
att genomföra en skatteväxling genom att hemställa till finansdepartementet
att de länsvisa skattesatserna i § 2 och § 3 förordningen (2013:976) om
kommunalekonomisk utjämning sänks med 45 öre för kommunerna och höjs
med 45 öre för Region Blekinge från och med 1 januari 2019,
att föreslå en mellankommunal utjämning under 5 år, enligt bilaga i ärendet,
att uppdra åt kommunalförbundet Region Blekinge att initiera avveckling av
förbundet per den 31 december 2018, samt att alla tillgångar, skulder och
åtagande överförs till Region Blekinge per den 31 december 2018,
kommunalförbundets egna kapital per samma datum regleras till alla
medlemmar enligt gällande förbundsordning,
att i övrigt godkänna inriktningen i PM, samt
att besluten gäller under förutsättning att samtliga kommuner och landstinget
fattar samma beslut.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 146

Dnr 2017-000760 139

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christer Leksell (SD) om att polisanmäla
ensamkommande som fått sin ålder uppskriven för
bidragsbrott
Sammanfattning
Christer Leksell (SD) har i motion 2017-12-18 föreslagit att
Kommunfullmäktige i Ronneby,
Ger berörd nämnd i uppdrag att undersöka möjligheterna för Ronneby
kommun att verka för att ensamkommande och andra nyanlända som fått sin
ålder uppskriven av migrationsverket, systematiskt polisanmäls för
bidragsbrott.
Ger berörd nämnd i uppdrag att se över möjligheten att återkräva
motsvarande summa som var och en som fått sin ålder uppskriven av
migrationsverket kostat kommunen i extra utgifter kopplade till oegentlig
status som barn.
Bedömning
Ensamkommande barn har anvisats till Ronneby kommun av
Migrationsverket. Ronneby kommun är bundna att ta emot anvisningar och
får ersättning från Migrationsverket för detta.
Om Migrationsverket sedan gör en bedömning som visar att anvisade barn är
vuxna, är det Migrationsverkets ansvar att polisanmäla och utreda eventuella
brott och kräva återbetalning.
Förslag till beslut
Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan yttrande samt föreslår
Kommunfullmäktige att avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att motionen är besvarad.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Christer Leksell
(SD).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen är
besvarad.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 147

Dnr 2014-000372 619

Besvarande av motion från Anna Carlbrant och Sune
Håkansson, (RP) om att utveckla Ronneby som
kunskapskommun
Sammanfattning
Anna Carlbrant och Sune Håkansson (RP) lämnade år 2014 en motion om att
utveckla Ronneby till en kunskapskommun. I motionen gavs förslaget att
Utbildningsförvaltningen alternativt Kommunstyrelsens ges i uppdrag att
följa utvecklingen av kommande utbildningar inom vårdområdet och andra
sektorer. Motionen remitterades till Utbildningsnämnden och
Kunskapskällan.
På kommunstyrelsen arbetsutskott 2015-02-09 beslutades återremiss av
ärendet i avvaktan på statligt förslag.
Bedömning
Motionen bedöms inte längre vara aktuell. Motionärerna får återkomma i
ärendet om frågan kvarstår.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med att den inte är aktuell.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att besvara motionen med att den inte är aktuell.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson
(S).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar på att, då motionen inte är aktuell, anse den
besvarad.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motionen är
besvarad.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 148

Dnr 2017-000159 737

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) om återvinning av
plastförpackningar inom matdistributionen i
äldreomsorgen
Sammanfattning
I motionen föreslår Sylvia Edwinsson (mp Ronneby) att Ronneby kommun
utreda förutsättningarna för ett återvinningssystem för de plastförpackningar
som används för att delas ut mat till hushållen inom äldrevården.
Bedömning
Tekniska förvaltningen använder idag de förpackningar som är mest
lämpade för matdistribution av de som finns på marknaden. De innehåller
flera fack så att matkomponenterna inte blandas under transport och
mottagaren kan lägga upp portionen så som hen själv önskar den serverad.
Krav som ställs på förpackningarna är att det ska vara hygieniska, tätslutande
samt hålla värmen vid transport. Till dagens förpackningar finns speciellt
framtagna värmeväskor med speciellt framtagna värmeplattor samt speciellt
framtagna ”frigolitlådor” att ställa väskorna i, för att på så sätt bevara
värmen på maten under transport. Samtligt är måttanpassat efter
förpackningen. Förpackningarna öppnas lätt genom att skära med kniv eller
sax genom plastfilmen. Tomma förpackningarna kan staplas i varandra och
källsorteras som plast, vilken senare återvinns.
Alternativ till dagens plastförpackningar som idag finns på marknaden är:

Justerandes sign



Komposterbara formar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten
blandas under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet.
Locken trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa
mottagare som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på
formarna ger risk för förslitningsskador på personalens händer och
handleder, vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem.



Folieformar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten blandas
under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken
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trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare
som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna
ger risk för förslitningsskador på personalens händer och handleder,
vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem.

Justerandes sign



Hårdplastburkar: Dessa har oftast bara ett fack vilket gör att maten
blandas under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet.
Locken trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa
mottagare som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på
formarna ger risk för förslitningsskador på personalens händer och
handleder, vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem. Möjlighet finnas att
återanvända hårdplastburkar, dock föreligger hygieniska risker med
att återta burkar till köket. Om mottagaren väljer att äta direkt ur
burken blir det lätt repor i den vilket kan vara en hygienrisk. Vid ett
återlämnande av burken måste den vara diskad men trots det finns
risk för kontamination. Återlämnande av burkar innebär ytterligare
en arbetsuppgift för hemtjänsten vilket kan bli kostnadsdrivande för
hemtjänsten. Då alla med matdistribution inte har hemtjänst sköts
distributionen av upphandlad transportör vilket kan bli
kostnadsdrivande för matdistributionen, då ytterligare uppgifter ska
utföras av transportören. Burkarna måste hygiendiskas innan de kan
återanvändas vilket kan bli kostnadsdrivande för kostenheten i form
av mer tidsåtgång i köket. Ett visst svinn på burkar bör inräknas då vi
inte vet om burkarna kommer tillbaka, vilket i sig är
kostnadsdrivande. Detta innebär även att köket behöver
uppställningsplats för extraburkar vilket saknas idag.



Glasburkar: Dessa har bara ett fack vilket gör att maten blandas
under transport och inte upplevs som trevlig vid mottagandet. Locken
trycks på burken för hand, är inte täta och upplevs av vissa mottagare
som svåra att öppna. Handhavandet att sätta på locken på formarna
ger risk för förslitningsskador på personalens händer och handleder,
vilket kan bli ett arbetsmiljöproblem. Burkarna är tunga vilket även
detta belastar personalens arbetsmiljö. Möjlighet finnas att
återanvända glasburkar, dock föreligger hygieniska risker med att
återta burkar till köket. Vid ett återlämnande av burken måste den
vara diskad men trots det finns risk för kontamination. Återlämnande
av burkar innebär ytterligare en arbetsuppgift för hemtjänsten, vilket
kan bli kostnadsdrivande för hemtjänsten. Då alla med
matdistribution inte har hemtjänst sköts matdistributionen av
upphandlad transportör, vilket kan bli kostnadsdrivande för
matdistributionen då ytterligare uppgifter ska utföras av
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transportören. Uppställningsplats för återtagna burkar finns idag inte
i köken. Burkarna måste hygiendiskas innan de kan återanvändas,
vilket kan bli kostnadsdrivande för kostenheten i form av mer
tidsåtgång i köket. Ett visst svinn på burkar bör inkluderas då vi inte
vet om burkarna kommer tillbaka vilket i sig är kostnadsdrivande.
Detta innebär även att köket behöver uppställningsplats för
extraburkar vilket saknas idag.
Om det är att återvinna matförpackningarna som motionen syftar på så håller
Ronneby Miljö & teknik på att införa fastighetsnära fyrfackskärl vilket
innebär att alla villor och fritidshus kommer ha tillgång till återvinning av
förpackningar under 2018. Många flerfamiljshus har redan i dagsläget
tillgång till miljöhus där plastförpackningar kan sorteras. För de mindre
fastighetsägarna är det inte alltid det finns samma möjlighet till
avfallssortering, vanligen hänvisar fastighetsägaren de boende då till
återvinningscentral eller återvinningsstation.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Lova Necksten
(MP).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 149

Dnr 2018-000122 109

Besvarande av medborgarförslag - Låt Hallabro återfå
sitt ursprungliga namn, Helvetet
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där det förslås att Hallabro ska återfå sitt
ursprungliga namn Helfuede, eller Helvetet på svenska.
Bedömning
Lantmäteriet är den nationella ortnamnsmyndigheten med rätt att fastställa
namn i t.ex. fastighetsregistret och på de allmänna kartorna. Namnen på
kartorna granskas av namnexperter från Institutet för språk- och folkminnen
(SOFI) innan de fastställs.
Kommunen fastställer endast namn på gator, kvarter, stadsdelar, allmänna
platser och kommunala inrättningar inom detaljplanelagt område.
Vid namngivning ska enligt kulturmiljölagen 1 kap 4 § god ortnamnssed
tillämpas. Det innebär enligt lagen bl. a. att hävdvunna namn inte ska ändras
utan starka skäl.
Ett medborgarförslag kan, enligt Arbetsordningen för kommunfullmäktige,
bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges
befogenhetsområde.
Att ändra namn på en av kommunens tätorter ligger inte inom
kommunfullmäktiges befogenhetsområde och medborgarförslaget bör därför
besvaras med detta.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med
att ett namnbyte av Hallabro faller utanför kommunfullmäktiges
befogenhetsområde.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget med hänvisning till att ett
namnbyte av Hallabro faller utanför kommunfullmäktiges
befogenhetsområde.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget med hänvisning till att ett namnbyte av Hallabro faller
utanför kommunfullmäktiges befogenhetsområde.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 150

Dnr 2015-000388 109

Besvarande av medborgarförslag - Om man inte syns,
så finns man inte. Policy för riktlinjer av affischering i
Brunnsparken Ronneby.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag föreslås att kommunen tar fram riktlinjer eller en
policy för affischering och utformning av s k gatupratare i Brunnsparken.
Förslagsställaren menar att det är bra att näringsidkare marknadsförs sig för
sin överlevnad men att det samtidigt behövs en enhetlighet och att inte var
och en gör som man själv vill.
Bedömning
1996 byggnadsminnesförklarades Ronneby Brunn och Brunnsparken på del
av fastigheterna Karlstorp 2:1 och 2.2 samt Ronneby 16:143. Det är ett
område fr o m vandrarhemmets byggnader ner till Brunnshotellet med
ungefärlig avgränsning i väst av berget och i öst av Reddvägen.
Föreskrifterna i beslutet säger bl a vilka byggnader som inte får rivas, byggas
om, eller exteriört förändras. Att dessa byggnader ska underhållas med
lämpligt material och metoder och på ett sätt som inte skadar det
kulturhistoriska värdet. Nya byggnader får inte tillkomma utan länsstyrelsens
medgivande. Brunnsparken ska skötas och underhållas enligt skötselplan.
Efter byggnadsminnesförklaringen inleddes ett arbete att ta fram en vårdplan
med övergripande riktlinjer och åtgärdsförslag för bevarande, vård och
utveckling. I vårdplanen finns ett avsnitt om skyltar där man konstaterar att
det finns för många och av olika sorter. Med anledning av vårdplanen togs
ett skyltprogram fram för det byggnadsminnesförklarade området.
Skyltprogrammet omfattar entréskyltar, vägvisarskyltar, informationsskyltar
om bl a husen samt företagsskyltar.
2003 bildades kulturreservatet Ronneby Brunnspark som förutom det
byggnadsminnesförklarade området även omfattar Brunnsskogen,
Karlstorpsplanen, Silverbergsplanen och hotellområdet. Enligt
ordningsföreskrifterna för reservatet är det förbjudet att anbringa skylt,
plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning. I
skötselplanen för kulturreservatet finns också ett avsnitt om skyltning. Här
står bl a att samma skyltprogram som finns för den
byggnadsminnesförklarade området bör gälla även för hela kulturreservatet.
Som kvalitetsmål anges bl a att ett skyltprogram som stämmer med
anläggningen i övrigt är upprättade för hela reservatet. I en detaljerad
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anvisning framgår var namnskyltar och informationsskyltar är aktuella att
ställa upp.
Ser man frågan om skyltning i Brunnsparken rent strikt så förekommer det i
dagsläget mycket skyltning som inte är tillåten. Den följer inte
skyltprogrammet och den har inte dispens från länsstyrelsen. Samtidigt finns
det ett tryck från näringsidkare i området att få synas. Att situationen upplevs
som den görs av förslagsställaren kan dels bero på brister i kommunens
information om vilka förutsättningar och begränsningar
kulturreservatsbeslutet ger till de som hyr lokaler av kommunen och dels i att
näringsidkare initialt ser positivt på detta och följer reglerna men att de efter
ett tag ser ett större behov av att synas än vad de gjorde initialt gjorde.
Länsstyrelsen och delar av den kommunala förvaltningen har därför arbetat
med att ta fram ett nytt skyltprogram. Programmet kommer att lyftas till
kommunfullmäktige för beslut.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
besluta att föreslå kommunfullmäktige beslut att anse medborgarförslaget
vara besvarat.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget vara besvarat.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige

Justerandes sign
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§ 151

Dnr 2016-000308 109

Besvarande av medborgarförslag - Rivning av stallarna,
östra piren, i Ronnebyhamn
Sammanfattning
Till Ronneby kommun har inkommit förslag angående upphävande av
tidigare fattat politiskt beslut om rivning av befintliga fastigheter.
Rivningsbeslutet omfattade de av kommunen ägda fastigheterna exklusive
hamnkontor med sidobyggnad samt hamnmagasin ägt av Ronneby
Industrifastigheter. Rivningsarbetena är i dag till stora delar genomförda och
nya inriktningsbeslut kring Pirens framtida utveckling är fattade.
Förslagsställaren uttrycker oro kring Pirens maritima karaktär och
arbetstillfällen kopplade till tidigare verksamheter.
Bedömning
Med den inriktning som nu är beslutad så kommer den marina karaktären
bevaras och utvecklas. Kommunala medel är avsatta för genomförande av ett
antal investeringar som bland annat innebär satsning på skärgårdshamn och
besöksnäring. Utrymme finns för privata aktörer med möjlighet till
investeringar med maritim knytning som också innebär arbetstillfällen.
Förslag till beslut
Näringslivskontoret föreslår Ronneby kommun att avslå förslaget med
konstaterande av att nuvarande utvecklingsplan till stora delar bemöter
förslagsställaren oro kring Östra Pirens framtida användning.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att avslå förslaget med konstaterande av att nuvarande
utvecklingsplan till stora delar bemöter förslagsställaren oro kring Östra
Pirens framtida användning.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S).
Yrkanden
Tommy Andersson (S) yrkar på att medborgarförslaget ska anses besvarat.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat med konstaterande att nuvarande
utvecklingsplan till stora delar bemöter förslagsställaren oro kring Östra
Pirens framtida användning.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 152

Dnr 2018-000010 101

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet:


Anders Engblom, Svar på skrivelse daterad 2018-03-29 Eringsboda



Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Rotfönster i Sverige AB har
försatts i konkurs



Jörgen Kusen, Bestridande – fastigheten Väby 9:22



Migrationsverket, Migrationsverkets arbete med bosättning 2018



Monika och Bengt-Olof Nilsson, Störande buller från vindkraftverket
i Lilla Kulleryd



PostNord, PostNord har kvar sin 1:a-klasstjänst med leverans över
natten



Region Blekinge, Vad behöver vi göra för att skapa ett ännu
attraktivare Bleking?



Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 18:10, 18:12

Protokoll
Cura Individutveckling 2018-02-23
Protokollsutdrag

Justerandes sign



Landstinget Blekinge, § 18 2018-02-12



Olofströms kommun, § 29 2018-03-19



Sölvesborgs kommun, § 32 2018-03-26
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Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att notera delgivningsärendena till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 153

Dnr 2018-000181 356

Ny taxekonstruktion VA
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB presenterar förslag till ny taxa och
taxekonstruktionen för bolagets VA-verksamhet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S), Lova Necksten (MP), Malin
Månsson (S) och Margareta Yngvesson (S).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till presenterat förslag till ny
taxa och taxekonstruktionen för Ronneby Miljö & Teknik AB:s VAverksamhet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag
till ny taxa och taxekonstruktion för Ronneby Miljö & Teknik AB:s VAverksamhet.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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§ 154

Dnr 2015-000447 214

Översiktsplan 2035
Sammanfattning
Planförslaget, upprättat april 2017 och reviderat december 2017, har varit
utställt under tiden 2017-12-27 till 2018-02-28. De äldre planhandlingarna
finns på www.ronneby.se/oversiktsplan.
Under utställningstiden inkom sammanlagt 28 yttranden, varav 6 stycken
inte framfört några synpunkter på utställningsförslaget. Synpunkterna gällde
i huvudsak kommentarer på enskilda områden samt förtydligande
förklaringar till innehållet i dokumentet. Synpunkterna presenterades och
diskuterades på styrgruppsmötet 2018-03-12. Därefter har samtliga
synpunkter sammanfattats och bemötts i ett särskilt utlåtande. I utlåtandet
beskrivs även vilka förändringar de eventuellt medfört. Länsstyrelsens
granskningsyttrande återges i sin helhet
Bedömning
De inkomna synpunkterna har föranlett minder justeringar i dokumentet. I
dokumentet är revideringar och ändringar markerade i rött eller överstrukna.
Dessa markeringar tas bort inför antagandet av planen i KS/KF.
Synpunkterna gällde i huvudsak följande:

Justerandes sign



På området Ro-01 inkom flertalet synpunkter gällande att området är
ett rekreationsområde med värdefull natur. Enskilda markägare och
boende i områdena Ro-05, Ro-15, Li-02, Er-02 motsätter sig
föreslagen exploatering med hänsyn till jord- och skogsbruk.



Synpunkter har inkommit gällande område Br-04 och 05 som
motsätter sig att området utvecklas till verksamhetsområde.



Flera samhällsföreningar har inkommit med kompletterande
information och förslag på vidareutveckling av respektive samhälle.



Strandskydd ges en egen rubrik under Allmänna intressen.



Förtydligande görs kring vissa kommunikationsstråk, framförallt
gällande gång- och cykelvägar, sjöfart och TEN-T.



Försvarsmaktens Riksintresse har uppdaterats.



Geotekniska förhållande beskrivs ytterligare inom fler områden.
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Förtydligande görs gällande risk och säkerhet. Dessutom utvecklas
texten kring leder för farligt gods.

Inga principiella ändringar har gjorts vad gäller inriktning och mål för
översiktsplanen. Därför anses inte att översiktsplanen förändrats så mycket
efter utställningen som föranleder behov av ny utställning. Förslaget till
översiktsplanen är därmed slutligt justerats och klart för antagande.
Förslag till beslut
Att översiktsplanens styrgrupp godkänner att förslaget till Översiktsplan för
Ronneby kommun – Ronneby 2035 justeras enligt beskrivet i det särskilda
utlåtandet och därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.
Styrgrupp för översiktsplanens beslut 2018-04-16
Styrgruppen för översiktsplanen godkänner att förslaget till Översiktsplan för
Ronneby kommun – Ronneby 2035 justeras enligt beskrivet i det särskilda
utlåtandet och därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 155

Dnr 2018-000257 101

Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Håkan
Abrahamsson (SD)
Sammanfattning
Håkan Abrahamsson (SD) har inkommit med en skrivelse i vilken han begär
att få behålla ett förtroendeuppdrag i Ronneby kommun mandattiden ut.
Begäran grundar sig på att Abrahamsson har flyttat och folkbokfört sig i
Karlshamns kommun. Uppdraget som Abrahamsson önskar besitta
mandattiden ut är som ersättare i utbildningsnämnden.
Rättslig reglering
Möjligheten att väljas och tjänstgöra som förtroendevald i
kommunfullmäktige, nämnder och styrelse hänför sig till en persons
valbarhet till dessa uppdrag. Ändras dessa förhållanden under mandattiden
och ledamoten upphör att vara valbar ska även uppdragen upphöra, om inte
fullmäktige, med vissa restriktioner, beslutar annat.
I 1 kap. 7 § (2017:725, KL) regleras vem som har rösträtt vidval av
ledamöter och ersättare i fullmäktige. Rösträtt har den som är folkbokförd i
kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och
1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare
2. är medborgare i Island eller Norge, eller
3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.
Valbarhet som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige fastställs i 4 kap.
3 § första stycket KL. Här föreskrivs att en person som har rösträtt vid val till
kommunfullmäktige också är valbar som ledamot och ersättare i fullmäktige.
Vid val av ledamöter och ersättare i nämnderna och styrelsen krävs att
villkoren i första stycket uppfylls vid tidpunkten för sådant val (4 kap. 3 §
andra stycket KL).
En förtroendevald upphör att vara valbar om förutsättningarna för rösträtt
enligt 1 kap. 7 § KL inte längre är uppfyllda. Så är exempelvis fallet om den
förtroendevalda flyttar och folkbokför sig i annan kommun.
Av 4 kap. 7 § KL följer att om en förtroendevald upphör att vara valbar ska
uppdraget upphöra genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige
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upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan dock,
efter ansökan, besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under
återstoden av mandattiden. Sistnämnda bestämmelse gäller enbart
förtroendevalda som utses av fullmäktige, och är inte tillämplig på
fullmäktigeledamöter (Egen kursivering Prop.2016/17:171 s 184). I
förarbetena till den gamla kommunallagen (2001/02:80) återfinns
resonemanget något mer utvecklat:
”Det är endast förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar
samt revisorer och revisorsersättare som kan ges denna möjlighet.
Ledamöter i fullmäktige är utsedda direkt av väljarna i de kommunala valen
och omfattas därför inte av denna möjlighet. Att ge fullmäktige möjlighet att
besluta om dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter skulle
strida mot väljarnas exklusiva rätt att utse fullmäktigeledamöter.(…)”
(Prop. 2001/02:80 s 92).
Vidare förtydligas i förarbetena att bestämmelsen inte innebär någon
rättighet för en förtroendevald att få ha kvar sina uppdrag. Syftet med
bestämmelsen är att den som under en begränsad period är bosatt och
folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska kunna ges möjlighet att
behålla sina uppdrag under resten av mandattiden. Det är fullmäktige, som
efter en helhetsbedömning, avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina
uppdrag. I bedömningen, bör vägas in om den förtroendevalde avser att
flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande slutförts samt
övervägas om den förtroendevalde har för avsikt, och reella möjligheter, att
delta i sammanträdena i det organ i vilken den förtroendevalda behåller sitt
uppdrag (Prop. 2016/17:171 s 184).

Bedömning
Håkan Abrahamsson uppger vid samtal att han sedan 2018-04-29 är
folkbokförd i Karlshamns kommun. Det innebär att hans uppdrag som
ersättare i utbildningsnämnden upphör först efter kommunfullmäktiges
sammanträde 2018-05-31, om inte fullmäktige beslutar annat.
Det är fullmäktige som efter en helhetsbedömning avgör om den
förtroendevalde ska få behålla sina uppdrag under resten av mandattiden.
Eftersom avflyttningen till annan kommun sker för obestämd tid bör det, mot
bakgrund av föreskrifterna i 4 kap. 7 § KL och vad som redovisats om syftet
med bestämmelsen, anses att det saknas tillräckliga skäl att låta Håkan
Abrahamsson kvarstå i uppdragen. Ansökningen bör därför avslås.
Samråd och kontroll av detta ärende har skett med kommunjuristen.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
-

att avslå Håkan Abrahamssons ansökan om att få ha kvar sitt uppdrag
som ersättare i utbildningsnämnden under återstoden av
mandatperioden.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson
(C), Åsa Evaldsson (M), Lennarth Förberg (M), Roger Gardell (L), Jan-Eric
Wildros (S), Margareta Yngvesson (S) och Bengt Johansson (SD).
Yrkanden
Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att bevilja Håkan Abrahamssons ansökan
om att få ha kvar sitt uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden under
återstoden av mandatperioden.
Åsa Evaldsson (M) och Lennarth Förberg (M) och Roger Gardell (L) yrkar
bifall till Kenneth Michaelssons (C) yrkande.
Jan-Eric Wildros (S) och Margareta Yngvesson (S) yrkar bifall till
tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda
yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller Kenneth
Michaelssons (C) yrkande.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja Håkan
Abrahamssons ansökan om att få ha kvar sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsnämnden under återstoden av mandatperioden.
________________
Exp:
Kommunfullmäktige
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Dnr KS 2018-000168

Länsstyrelsen i Blekinge län

Färslaq kommunstyrelsens sammanträde 2018-05-08

Remissyttrande avseende beslutsfërslag om utvidgat
strandskydd fôr Ronneby kommuns kust och skärgård
Inledning
Länsstyrelsen i Blekinge län har i föreläggande, publicerat i Blekinge läns
författningssamling den 16 februari 2018 (10 FS 2018:7), förelagt ägare och
innehavare av särskild rätt till marken att senast 3 april 2018 yttra sig över
länsstyrelsens beslutsförslag avseende utvidgat strandskydd för Ronneby
kommun. Kommunen har medgivits anständ med att inkomma med yttrande till den
15 maj 2018.

Kommunstyrelsen har under beredningen av ärendet inhämtat synpunkter från
Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun. Nämnden har den 25 april
2018 fattat beslut om yttrande, § 84, dnr
2018/74.. Nämndens beslut

MBN

bifogas.

Sammanfattning

Ronneby kommun har följ ande synpunkter på förslaget.
Strandskyddsområdena Spj älkönäs och Droppemâla ska inte omfattas av
utvidgat strandskydd vad avser
- Spjälkönäs: fastigheterna Spjälkö 1:63, 1:73 samt 1:74
- Droppemäla: strandskyddsområdet i sin helhet.
Samtliga förslagna strandskyddsområden ska utredas på nytt och varje
omrädesbeskrivning kompletteras med en redovisning av
samtliga i området förekommande enskilda intressen som är relevanta för
prövningen,
hur intresseavvägningen mellan allmänna och enskilda intressen har gjorts,
samt

Ronneby kommun
Besöksadress

Postadress

”Stadshuset” ”Karlsha1nnsvägen4”
”372 80” ”Ronneby”

Telefon ”0457-61 80 oo”

Fax

”0457-61 86 33”

Org. nr.

”212000-0837”

E-post

"stadshuset@ronneby.se”

Webbplats ”www.ronneby.se”
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hur proportionalitetsprincipen har beaktats. Därvid ska särskilt beaktas
de områden som omfattas av förslaget redan har ett omfattande

att

författningsreglerat skydd.

Medför den förnyade utredningen en förändrad bedömning av behovet av
utvidgat strandskydd ska de föreslagna strandskyddsområdena justeras.
Skäl

Kommunen anser att länsstyrelsens bedömning när det gäller behovet av

strandskydd inte är tillräckligt motiverad. Länsstyrelsen har för respektive

område som beskrivs i bilagan till beslutet, inte redogjort för i vad mån
bedömningen grundas på en avvägning mellan enskilda och allmänna intressen
eller

om proportionalitetsprincipen beaktats.

Av 7 kap. 25
områden

om skydd av

§ miljöbalken (MB) följ er att vid prövning av frågor
enligt detta kapitel, däribland strandskydd, ska hänsyn tas

även till

En inskränkning i enskilds rätt att använda mark eller vatten
som grundas på en skyddsbestämmelse i kapitlet får därför inte gå längre än som
krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses.
enskilda intressen.

Bestämmelsen ger uttryck för två grundläggande förvaltnings- och milj örättsliga
principer, kravet på intresseavvägning och proportionalitetsprincipen.
Motiveringen till ett beslut om utvidgat strandskydd måste innehålla redovisning
av de värderingar som gjorts i ärendet, däribland hänsyn till enskilds intressen,
och formuleringar som påvisar anledningarna till att det generella strandskyddet
inte räcker för att säkerställa syftet med strandskyddet. Beslutet ska vara
tillräckligt utvecklat och preciserat för att kunna användas som underlag i
prövningsprocesser och i den fortsatta rättstillämpningen, exempelvis i ärenden

om strandskyddsdispens eller

i

planprocesser.

Länsstyrelsen har det numera upphävda beslutet den 4 maj 2016, länsstyrelsens
dnr 511-4322-15, under rubriken Samlad bedömning (s. 5 D, anfört att de
utvidgningar av strandskyddet som föreliggande beslut innebär har
länsstyrelsen, mot bakgrund av vad som redovisats, bedömt vara nödvändiga för
att på sikt säkerställa syftet med strandskyddet, d.v.s. att långsiktigt trygga
förutsättningarna för en allemansrättslig tillgång till de berörda strandsträckorna
liksom att bevara kustzonens växt- och djurliv. Vid en avvägning mellan
enskilda och allmänna intressen finner länsstyrelsen att beslutet inte går längre
än vad som krävs för att syftet med skyddet ska säkerställas. Den förändring
strandskyddet innebär för enskilda kan inte anses överväga de allmänna
intressen som strandskyddet syftar till att värna.

Bedömningen avsåg beslutet om utvidgat strandskydd

för

Ronneby kommuns

kust och skärgård som helhet. En motsvarande övergripande motivering finns
inte i det beslutsförslag länsstyrelsen överlämnat till kommunen. Vidare saknas
liksom tidigare en sådan motivering för vart och ett av de 34 föreslagna
strandskyddsområdena. I områdesbeskrivningarna redovisas frilufts-, natur- och
kulturvärden utförligt för respektive område. När det kommer till bedömningen

¿’ﬁ
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av behovet av utvidgat strandskydd inskränks denna emellertid till en
standardfras som lyder ”Områdets natur- och friluftsvärden motiverar ett
utvidgat strandskydd på land och i vattnet.” Varianter på frasen finns
(höga/mycket höga natur- och friluftsvärden etc.). I samtliga
områdesbeskrivningar saknas redogörelse för om det finns enskilda intressen
som ska beaktas och, om så är fallet, av vilket skäl behovet av utvidgat
strandskydd Väger tyngre än det enskilda intresset. Vidare saknas beskrivning av
om beskrivna natur- och fiiluftsvärden kan skyddas på ett mindre ingripande sätt
än att, genom ett utvidgat strandskydd, inskränka enskilds rätt att förfoga över
sin fastighet.

Enligt kommunens mening har varje område som beskrivs unika förutsättningar
som vid prövningen av behovet av utvidgat strandskydd på ett allsidigt sätt ska
bedömas var och en för sig. Att i bedömningen använda sig av en schablonartad
standardmening utan att redogöra för hur intresseavvägningen gjorts och hur
proportionalitetsprincipen beaktats, innebär enligt kommunen att beslutet inte
har en sådan kvalitet att det kan tillämpas i exempelvis myndighetsutövning mot
enskilda. Saknas redovisning av vilka enskilda intressen som vägts in i beslutet
om utvidgat strandskydd kan en myndighet, som har att pröva exempelvis en
ansökan om strandskyddsdispens, vid sin intresseavvägning inte avgöra om ett
åberopat enskilt intresse redan har uppmärksammats eller ska beaktas i
dispensprövningen.

Kommunen anser vidare att länsstyrelsen i större utsträckning än vad som skett,

måste väga in att de områden som omfattas av förslaget redan har ett omfattande
skydd. Hela Ronnebys kust och skärgård utgör ett riksintresse enligt 4 kap 4 §
och stora delar av kuststräckan även ett riksintresse enligt 3 kap 6 § MB.
Bestämmelserna är styrande (4 kap MB) respektive vägledande (3 kap MB) för
hur mark- och vattenområdena i fråga ska användas. Enligt kommunens mening
är i de flesta fall MB:s hushållnings-bestämmelser, tillsammans med det
generella strandskyddet oml00 meter och andra generella regler (till exempel
riktlinjer i kommunala Översiktsplaner och internationella konventioner
undertecknade av Sverige) fullt tillräckliga för att värna viktiga värden längs
kusten och i skärgården. Ett beslut om utvidgat strandskydd inskränker
kommunens och andra enskildas möjligheter att långsiktigt disponera Ronneby
kust och skärgård pä ett sådant sätt att kommunen blir attraktiv för framtida
invånare i kommunen och regionen. Ett utvidgat strandskydd i den omfattning
länsstyrelsen bestämt innebär också 'en ökad administrativ pålaga (och kostnad)

MB

för

kommunen, eftersom ett större antal ansökningar om strandskyddsdispens

med all sannolikhet blir följ den av beslutet. I vad mån dessa kommunens
synpunkter beaktats framgår emellertid, enligt vad som anförts ovan, inte av
förslaget.

Områdesvis har kommunen följande synpunkter.
Enligt

kommunens mening är det uppenbart att områdena kring

vattensamlingama har mycket

ingen betydelse för att tillgodose
strandskyddets syften. I gällande bestämmelser anges att länsstyrelsen på dessa
grunder kan upphäva strandskyddet vid sjöar med en yta som understiger ett
hektar och vattendrag som är smalare än två meter. Dessa måttuppgifter
liten eller

@ﬂ
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även på Boverkets och Naturvårdsverkets hemsidor. Utvidgat
strandskydd ska därför inte gälla för de föreslagna områdena.
återfinns

Spjälkönäs (område 10): Fastigheterna Spjälkö 1:63, 1:73 och 1:74 omfattas av
utvidgat strandskydd. Där har kommunen bevilj at förhandsbesked och
lantmäteriet (och under samrådet, länsstyrelsen) har godkänt avstyckning.
Samtliga berörda myndigheter bedömer därmed att fastigheterna är lämpade för
bebyggelse. strandskydd är i och för sig inget byggnadsförbud men så som
bestämmelserna ser ut idag finns det knappt några skäl att bevilja dispens.

Droppemåla (område 13): Området utgör till viss del kommunal mark. I
kommunens förslag till översiktsplan, där beslut väntas senare i år, är området
utpekat som en ñamtida tätortsutveckling. Enligt kommunens mening är det en
märklig utgångspunkt att skapa ett utvidgat strandskyddsområde utifrån gölen.
Området ligger nära industrier. Det finns som kommunen ser det inte sådana
höga natur- och friluftsvärden som med tanke på grannskapets karaktär i övrigt
motiverar ett utvidgat strandskydd.

För kommunstyrelsen

Roger Fredriksson

Kommunalråd

Anna-Clara Eriksson
Föredragande

ä
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Bilagor
Miljö- och byggnadsnämnden beslut
2018/74).
(dnr

MBN

om yttrande den 25 april 2018, § 84

Kommunstyrelsens beslut om yttrande den 9 maj 2018,

§

XX (dnr KS 201 8/ 168)
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Remiss avseende beslutsförslag pm utvidgat
strandskydd för Ronneby kommuns kust och

skärgård,

KS dnr 2018/168
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Mîljô- och byggnadsnämnden ges hänned tillfälle att lämna synpunkter på
länsstyrelsens förslag om utvidgat strandskydd för Ronneby kommuns kust
och skärgård. Länsstyrelsens beslutsförslag är identiskt med det beslut om
utvidgat strandskydd som länsstyrelsen fattade i november 2014 och som
regeringen nyligen upphävde på formella grunder. Ronneby kommun

överklagade länsstyrelsens beslut och yrkade på att strandskyddsområdena
Spjälkônäs och Droppemåla upphävs vad avser:

A
i

’

.

Spjälkönäs, fastigheterna Spjälkö 1:63, 1:73 samt 1:74
sin helhet

Droppemäla, strandskyddsomrädet i

Kommunen betonar även i sin överklagan att länsstyrelsens

bedömningar när det gäller behovet av strandskydd inte

är

tillräckligt motiverat. Länsstyrelsen

har inte tillräckligt
redogjort för om bedömningen grundas på en avvägning
mellan.
enskilda och allmänna intressen eller om

proportionalitetsprincipen har beaktats.

Bedömning

p

.

i

_

Fastigheterna

i Spjälkönäs omfattas av utvidgat strandskydd.
Kommunen har
godkänt förhandsbesked och lantmäteriet även avstyckat fastigheter
samt bedömt dem som lämpliga att bebyggas. Området Spjälkönäs befinner
sig utanför militärens sk. iniluensområdet och har inte inventerats i arbetet
med Översiktsplanen för att uppföra fler bostäder eftersom stora delar av
-näsetinnefattadesav det från länsstyrelsen beslutade utökade strandskyddet.
Det norra omrâdet av det utvidgade strandskyddet, kan dock vara av ett stort
intresse vid en framtida revidering av plane

tidigare

.

'

.

Droppemåla

är ett

Översiktsplanen
ligger

i

område utpekat i

förslaget

till

som en framtida tätortsutveckling. Området

direkt anslutning

till

naturreservatet Södra

'

Brunnsskogen och inom området finns en nyckelbiotop. Ny
bebyggelse kan integreras i landskapet och bör byggas ut i
mindre enheter. Frågor så som naturvärden och nyckelbiotop,

närhet
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behöva utredas i samband med genomförande av projektet.
Kommunen äger delar av marken. För området togs ett
planprogram fram 2017 som visar på möjlighet att utveckla
delar av området med fler bostäder.

Förslag

till

beslut

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår till kommunstyrelsen
vidhålla tidigare framförda yrkanden i överklagan daterad,

att

2016-06-16. Dessutom ñamhålla miljö- och
byggnadsnämndens synpunkter gällande områdena Norra
Spjälkönäs och Droppemåla ur den törslagna Översiktsplanens

perspektiv.

Deltar debatten
i

I debatten deltar ordförande Knut Svensson
(C) samt ledamot
Pettersson (S).

Magnus

Yrkanden
Yrkande

1

med stöd av Alliansgruppen, att miljö»
och byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att vidhålla
framförda yrkanden i överklagan daterad 2016-06-16 samt att lämna följande
Ordförande Knut Svensson (C) yrkar,

yttrande:

'

°

Att utvidga strandskyddet berör många fastighetsägare och deras
verksamheter, men det är samtidigt en mycket större fråga för landsbygdens
utveckling, kring boende och verkande i länet och avseendeRonnebys
möjligheter att nå framgång i en besöksnäring, som många menar är
Blekinges mest expansiva näringsgren. Just denna zon har pekats ut som
strategiskt central vid utveckling, i en tttveckling som självklart kan bygga
vidare på och förvalta just denna rikedom av värden som nämns i arbetet.
Människan har i årtusenden njutit av närheten mellan bebyggelse, byggnad

och vatten.
Denna önskan om omedelbar närhet till vatten ﬁnns antagligen som en
djupliggande genuin egenskap hos människan och det 'känns ytterst förmätet
i

_

av vår generation att för alla kommande generationer och för all framtid
stoppa sådana möjligheter, både för en mer samlad landskapsanpassad
bostadsbebyggelse eller gällande mer enskilda byggnader och verksamheter.

Det finns stora naturområden som bör få fortsätta att vara fria från både
vägar och bosättning men det behövs inget strandskydd för att peka ut dessa
områden.
Länsstyrelsen har i allmänna ordalag nämnt att man gjort avvägningar
mellan enskilda och allmänna intressen. Dock har man inte följt

.
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miljöbalkens proportionalitetsprincip där man i varje enskilt fall skall
tillämpa en sådan avvägning. Dessutom borde man avvägt ett visst
allmänt
intresse mot arma’: allmänt intresse.

Den proposition och sedermera lagstiitning som styr regelverket för
strandskyddet, det generella så väl som det utvidgade är Prop. 2008/09:119

Huvuddragen i propositionen gick ut på att underlätta byggande i inlandet

vid

små vatten och skärpa lagstiltningen

vid hårt etablerade kuststråckor.

Genom propositionen öppnades även möjligheten för utökat strandskydd där

texten lyder:
"Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga

strandskyddsområdet till högst 3 00 meter från strand! injen, am det behövs
för att säkerställa något av strandskyddets syﬁen. Strandskydd gäller efter
den 31 december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsområde endast om
utvidgningen har beslutats med stöd av den nya bestämmelsen."
Länsstyrelsen i Blekinge har genom sitt förslag med utvidgat strandskydd
antingen missuppfattat sitt uppdrag alternativt trotsat riksdagsbeslutet
och
beslutat om 34 nya utvidgade områden enbart inom Ronneby
kommun.
Följande text är hämtad från Prop. 2008/09:119.
"Ett något mera intensivt arbete

kan förväntas under den senare delen av
övergångsperioden. 'Översvnen väntas i större utstriickning leda till att
områden som nu omfattas av utvidgat strandskydd upphör att vara
wddade än att nva områden' tillkommer. Detta medför i så fall en viss
minskning av antalet dispensärenden. "

Utöver de på kartorna markerade utvidgade strandskyddsområdena till 300
meter har länsstyrelsen genom "inringning" markerat hundrarneterszoner
vid
43 små vatten som i huvudsak består av grävde dammar eller kärr.
Storleken
på dessa varierar mellan ca 100 m2 till ca 2500 m2.
De två som utmärker sig mest är en sedimenteringsdarmn vid Svalemåla
stugby på ca 100 m2 samt gödselbrunnen på Vambåsa lantbruksegendom.
Dessa exempel kännetecknar noggrannheten i arbetet med dokumentet i sin
helhet. I Bökevik har man byggt på 300 meterzonen genom att
"ringrnarkera" två stycken små vattensamlingar vilket resulterat
i att
strandskyddet där blivit ca 650 meter. Det finns ytterligare liknande

områden.

_uDesspa“småmvattventhar markerats trots,
följ ande text:

Prop. 2013/14:214 Vari framgår

"Länsstyrelsen kan upplzäva strandskyddet i enskilda fall,

.

om det är

uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets
syften. Länsstyrelsen kan även, sedan den J september 2014, upphäva
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om området har liten be delse
för att tillgodose strandskyddets syften. "
_

t
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Lagen som följde denna proposition_ angav att

sjöar mindre

än

l

frågan och ansett

att

det generella

ha och

vattendrag smalare än 2 meter avses. Dessa måttuppgifter återfinns även på
Boverkets och Naturvårdsverkets hemsidor.
Denna lag trädde i kraft 1 september 2014, fyra månader innan länsstyrelsen
beslutade om utvidgat strandskydd enligt kartor som åtföljer beslutet.

Ronneby kommun har tidigare yttrat sig i
strandskyddet

om 100 meter är tillräckligt för att tillgodose strandskyddets

syften.

‘

Miljö- och byggnadsnämnden anser att strandskyddets syften uppfylls
genom 100 meter strandskydd för hela kuststräckan samtde insjöar som
berörs av förslaget. Vidare anser Miljö- och byggnadsnämnden att
länsstyrelsen skall följa Prop. 2013/14:214

strandskyddet vid nämnda 43

och fatta beslut om att upphäva

små vattensamlingar.

Yrkande 2
Ledamot Magnus Pettersson (S) yrkar, med stöd av Socialdemokratiska
gruppen,

att

miljö- och byggnadsnämnden beslutar

kommunstyrelsen

att

att föreslå

lämna följande yttrande över länsstyrelsens

generellt strandskydd:

Länsstyrelsen har tidigare haft församråd med kommunen om
remissmaterialet och kommunen ñamförde redan då synpunkten

bebyggda fastigheter inte skall omfattas av strandskydd.

förslag

att

till

redan

men det finns fortfarande en hel
som kommer att hamna inom det utvidgade
strandskyddet. Inom sådana fastigheter kan man konstatera att man påför
fastighetsägaren en onödig byråkrati och en onödig kostnad då man måste
Detta har länsstyrelsen beaktat till stor del
del

bebyggda

fastigheter

söka strandskydd för åtgärder inom en redan ianspråktagen tomt.

Kommunens inställning är att redan bebyggda fastigheter/tomter dvs sådana
som i strandskyddssammanhang kallas ”ianspråktagna tomter” inte skall

omfattas av det utvidgade strandskyddet. Generellt skall det utvidgade
strandskyddet inte vara. mer än 300 meter.

Svalemåla/Gyö (karta 2) tycks länsstyrelsen tänja dessa 300 meter till det
genom att kombinera 300 meter från kusten med 300 meter från en
liten göl. Detta kan knappast vara syftet med strandskyddet. I detta område
finns ett starkt exploateringsintresse som blir en komplettering till befintlig
bebyggelse och som även kan utgöra ett vikti gt underlag för att kunna få en
vettig ekonomi i en nödvändig framtagning av vatten- och avloppssystem.
I

yttersta

Här har kommunen haft flera diskussioner om tomter
inom området och bedömer att det är lämpligt med flera tomter under

iSpjälkö (karta 10).
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förutsättning att vatten och avlopp anordnas på ett
tillfredställande
menar kommunen att strandskyddet skall vara generellt.

sätt.

Här

Karta 8 - det verkar ytterst konstruerat att vidhålla strandskydd
i ett smalt
stråk mellan Trolleboda Södra och Norra. Även om
kommunen inte har
något exploateringsintresse här synes det svårt att hävda
strandskyddsintresset här.

i

Karta 16 -längs Brunnsviksvägen har nämnden beviljat
förhandsbesked för
två nya tomter. Dessa bör ligga utanför det utvidgade
strandskyddet.

Karta 20 - ytterligare ett tillfälle där man använt en liten göl
för att utöka det
utvidgade strandskyddet mer än synes motiverat. Här borde det
utvidgade
strandskyddet följa kustlinjen.

Karta 30 - delar av detaljplanelagda områden med redan

bebyggda tomter
hamnar inom det utvidgade strandskyddet. Bebyggdatomter utanför
detaljplanen hanmar också inom strandskyddet, exempelvis
Jordö 3:2.
Motivering ” Områdets mycket höga natur-, kultur- och friluftsvärden
motiverar ett utvidgat strandskydd på land och i vattnet”
kanknappast
stämma inom ianspråktagna tomter. Kartan är svår att tolka omkring

bebyggelsen vid Almö golfklubb men kommunen utgår ifrån att den
bebyggelse som finns utanför det generella strandskyddet hamnar
även
utanför det utvidgade strandskyddet.

Propositionsordning
Ordförande Knut Svensson (C) ställer proposition på
de båda yrkandena mot
varandra och finner att nämnden bifaller yrkande l.
«

Omröstning begärs.
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner följande
beslutsgång:
Ja — röst för ordförande Knut Svenssons (C) och

Alliansgruppens yrkande l.
för ledamot Magnus Petterssons
(S) och
Socialdemokratiska gruppens yrkande 2.

Nej — röst

,,J§WIcé//%l{%)J

a

a

~
Miljö-

r»

v

Sida

SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL
.

KOMMUN

9(1 1)

2018-04-25

och byggnadsnämnden

Omröstningsresultat

'

Med 7 ja-röster för ordförande Knut Svenssons (C) och Allians gruppens

yrkande 1 och 6 nej-röster för ledamot Magnus Petterssons
(S) och den
Socialdemokratiska gruppens yrkande 2, beslutar miljö- och

byggnadsnämnden

yrkande

att bifalla

l,

Ledamiiter/tj.g6r.ers.

M
S

Bengt Johansson
Johan Grönblad
Berth-Anders Svensson
Hillevi Andersson

SD
SD
RP

C

M

Lars Saager
01a Robertsson
Tommy Arvidsson

S
S
S
S

Johnny Håkansson

Ulrik Lindqvist
Mikael Carlén

Summa:

X
X

C

Magnus Persson
Magnus Pettersson

-

X
X
X
X
X

X

X
X
X

.

X
X

MP
7

'

Nej - röst

Ja —— röst

Parti

Knut Svensson

'

ordiörandeKnut Svenssons (C) och Alliansens

6

Undeﬂag
Tjänsteskrivelse 2018-.04-1 1.

Sammanträdesprotokoll från Kommunstyrelsen i Ronneby kommun
§
189/2013.
Överklagande av Länsstyrelsen i Blekinge läns beslut om utvidgat
strandskydd för Ronneby kommuns kust och skärgård utvecklande av
talan, daterad 2016-06-16.
.

Beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att föreslå
kommunstyrelsen att
vidhålla framförda yrkanden i överklagan daterad 2016-06-16
samt att lämna

Q

följ ande yttrande:

Att utvidga strandskyddet berör många fastighetsägare
och deras
verksamheter, men det är samtidigt en mycket större ñâga
för landsbygdens
utveckling, kring boende och verkande i länet och avseende
Ronnebys
möjligheter att nå framgång i en besöksnäring, som många
menar är
Blekinges mest expansiva näringsgren. Just denna zon har
pekats ut som
strategiskt central vid utveckling, i en utveckling
som självklart kan bygga

:av

han)
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och byggnadsnämnden

vidare på och förvalta just denna rikedom av värden som nämns i arbetet.
Människan har i årtusenden njutit av närheten mellan bebyggelse, byggnad

och vatten.
Denna önskan om omedelbar närhet till vatten finns antagligen som en
djupliggande genuin egenskap hos människan och det känns ytterst förmätet
av vår generation att för alla kommande generationer och för all framtid
stoppa sådana möjligheter, både för en mer samlad landskapsanpassad
bostadsbebyggelse eller gällande mer enskilda byggnader och verksamheter..
Det finns stora naturområden som bör få fortsätta att vara ñia från både
vägar och bosättning men det behövs inget strandskydd för att peka ut dessa
områden.
Länsstyrelsen har i allmänna ordalag nämnt att man gjort avvägningar
mellan enskilda och allmänna intressen. Dock har man inte följt

miljöbalkens proportionalitetsprincip där man i varje enskilt fall skall
tillämpa en sådan avvägning. Dessutom borde man avvägt ett visst allmänt
intresse mot annat allmänt intresse.
'

Den proposition och sedermera lagstiftning som styr regelverket för
strandskyddet, det generella så väl som det utvidgade är Prop. 2008/09:119

Huvuddragen i propositionen gick ut på att underlätta byggande i inlandet
små vatten och skärpa lagstiftningen vid hårt etablerade kuststräckor.

vid

Genom propositionen öppnades även möjligheten för utökat strandskydd där

texten lyder:
'länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga
strandSlg/ddsområdet till högst 300 meter fån strandlinjen, om det behövs
för att säkerställa något av strandskyddets syften. Strandskydd gäller efter
'

4

den 31 december 2014 inom ett utvidgat strandskyddsonzråde endast om
utvidgningen har beslutats med städ av den nya bestämmelsen."

Länsstyrelsen i Blekinge har genom sitt förslag med utvidgat strandskydd
antingen missuppfattat sitt uppdrag alternativt trotsat riksdagsbeslutet och
beslutat om 34 nya utvidgade områden .enbart inom Ronneby kommun.
Följ ande text är hämtad från Prop. 2008/09:119.
”Ett något mera intensivt arbete kan förväntas under den senare delen av
övergångsperioden. Översvnen väntas istärre utsträckning leda till att
områden som nu omfattas av utvidgaz‘ strandskvdd zipphör att vara
skvddade (in att nya områden tillkommer. Detta :nedför i så fall en viss
minskning av antalet dispensäreiz den. "

Utöver de på kartorna markerade utvidgade strandskyddsområdena till 300
meter har länsstyrelsen genom "inringning" markerat hundrameterszoner vid
43 små vatten som i huvudsak består av gråvda dammar eller kärr. Storleken
på dessa varierar mellan ca 100 m2 till ca 2500 m2.
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De två som utmärker sig mest är en sedimenteringsdarmn

vid Svalemåla
stugby på ca 100 m2 samt gödselbrunnen på Vambåsa lantbruksegendom.
Dessa exempel kännetecknar noggrannheten i arbetet med
dokumentet i sin
helhet. I Bökevik har man byggt på 300 meterzonen
genom att
"ringmarkera" två stycken små vattensamlingar vilket
resulterat i att
strandskyddet där blivit ca 650 meter. Det finns ytterligare liknande
områden.

Dessa små vatten har markerats
följande text:

trots,

Prop. 2013/14:214 van' framgår
'
'

'länsstyrelsen kan upp/u'iva.stmndskytldet i enskílda
fall,

uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose

om det iir

strandskyddets

kan även, sedan den J september 2014, upphäva
strandskyddet vid små sjöar och vattendrag, om området har liten
be delse
för att tillgodose strandskyddets syften. "
Lagen som följde denna proposition angav att sjöar mindre än 1 ha
syften. Länsstyrelsen

och

-

vattendrag smalare än 2 meter avses. Dessa måttuppgifter
återñnns även på
Boverkets och Naturvårdsverkets hemsidor.
Denna lag trädde i kraﬁ 1 september 2014, fyra månader innan
länsstyrelsen
beslutade om utvidgat strandskydd enligt kartor som åtfoljer
beslutet.

Ronneby kommun har tidigare yttrat sig i frågan och ansett att det generella

om 100 meter är tillräckligt för att tillgodose strandskyddets

strandskyddet
syften.

-

‚

Miljö- och byggnadsnämnden anser att strandskyddets
syften uppfylls
genom 100 meter strandskydd för hela kuststräckan samt de insjöar som
berörs av förslaget. Vidare anser Miljö- och byggnadsnämnden
att
länsstyrelsen skall följa Prop. 2013/14:214 och fatta beslut
strandskyddet vid nämnda 43 små vattensamlingar.

Miljb- och byggnadsnämnden beslutar

j usterad.

Beslutet expedieras/skickas
Akten

att

om

'att

upphäva

-

paragrafen blir omedelbart

till:

Kommunstyrelsen
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist

[Utdragsbestyrkande
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KS yttrar sig som nämnd fôr tekniska fôrvaltningen och
kommunledningsfôrvaltningen gällande fôrslag "Havsplan för Blekinges

kustkommuner"
Sammanfattning
kustkommunerna Blekinge har tagit fram en gemensam havsplan,
för samverkan krävs för att få till en långsiktigt hållbar användning av havet. Den
kommungemensamma havsplanen omfattar ett område som sträcker sig 300 meter från
land och öar ut till och med territorialvattnet. Syftet med planen är att ange kommunernas
Det är mycket

positivt att

i

vattenanvändningen inom planområdet. Havsplanen ska samspela med
den statliga planeringen, göra avvägningar mellan olika intressen och ge rumsliga
förutsättningar för nyttjande och bevarande.

viljeinriktning för

användning av havsområden är tydlig och bra
liksom de omrâdesvisa ställningstagandena. några avseenden samspelar den inte med den
Plankartan

som

visar

kommunernas

förslag

till
I

havsplaneringens samrådsförslag. kustkommunernas förslag finns två områden
"Hanöbanken väst och öst" där det förespråkas en samexistens framförallt mellan försvar
och energiutvinning medan området den statliga planen "Havsplan Östersjön" så är
statliga

|

i

dagsläget är det inte
möjligt med en samexistens mellan försvar och energiutvinning med t ex dagens teknik av
signalspaning. Vindkraft kan störa signalspaningen på avstånd mer än en mil bort. Men
tekniken utvecklas hela tiden och framtiden kan det bli möjligt med en samexistens och

som den mest

försvaret utpekat

lämpliga användningen av havet.

|

i

därför är det viktigt att behålla de här områdena som utpekas som möjliga framtida platser
för utvinning av förnybar energi enligt kustkommunernas förslag. Vid eventuell framtida
prövning av produktionsanläggningar för energi så är det staten som avgör om samexistens
är möjlig.

Under tematiska ställningstaganden finns mål, politiska ställningstaganden och strategier
som beskriver hur havsområdena kan användas och som även är tänkta att ligga till grund
för framtida beslut. Textformuleringen

i

strategierna är vissa
i

fall

väldigt luddigt formulerade

och måste formuleras om så att de blir tydliga, så att handläggaren med strategin som hjälp
kan fatta ett beslut. Detta är särskilt viktigt eftersom kunskapsunderlaget dokumentet har
i

brister.

dokumentet används begreppet kustzon på olika sätt och det förvirrar läsaren. Olika
områden nämns dokumentet och det är ofta väldigt otydligt om de ingår planområdet
eller om det är utanför. Ett förtydligande och konsekventa benämningar behövs. Texten
I

i

i

behöver också ses över, så

att stavfel

och

att vissa bokstäver

och text

med fetstil

rättas

till.

Kunskapsunderlaget omfattar områden både inom och utom havsplanens område och det
bör förtydligas. Underlaget övergripande planeringsförutsättningar har brister. Strukturen
måste bli tydligare och sakfel rättas till. Beskrivning saknas t ex av de organismer som lever
Östersjön kopplat till bottensubstrat medan beskrivning av arter som inte klarar av att leva
där finns med. Vissa textavsnitt berör Västerhavet och bör tas bort.
i

i

¿M

Kunskapsunderlaget tematiska planeringsunderlaget är stort sett bra. Texten under
rubriken Vattenbruk bör ses över och ändras lite. Det bör förtydligas att kunskapsunderlaget
handlar om områden såväl innanför som utanför planområdet.. Om kunskapsunderlageti
tematiska planeringsunderlaget ska användas som grund fôr att fatta beslut så föreslårjag
att kartor läggs in som skikt tekis, och om det är möjligt ska man kunna klicka på kartan och
läsa text om varje område såväl innanför som utanför planområdet.
i

i

i

Förslag på förändringar

Understuket =

tillägg,

Sid 12 Anspråks-

Genomstuket=

tas bort

och konfliktsmatris; överskådlig och bra

.

Sid 18 Plankartan är tydlig och bra.

Områdena ”Hanöbanken

väst och öst", 5a och 5b

överensstämmer

inte

med den

statliga

planen. Se ovan.
Sid 21.Tematiska ställningstaganden

Under rubriken Friluftsliv och besöksnäringStrategier: Vilka är de områdena där havsbaserade besöksnäring ska stimuleras? Hur och
vilka ekosystemtjänster ska värnas och maximeras?
Sid 22.

Under rubriken

Yrkesfisket

Första stycket sista raden; Vad innebär "Ekosystembaserad förvaltning"?
"
Strategier; En hållbar utveckling av yrkesfisket, inte minst lokalt och en god havsmiljö ska
stimuleras." Hur ska yrkesfisket stimuleras för att det ska bli hållbart? Hur ska stimulering

ske för att få till en god havsmiljö?
"Värdet av ekosystemtjänster som bidrar till fisket ska värnas och maximeras". Vilka är
ekosystemtjänsterna och hur ska de värnas och maximeras?
i

Under rubriken Vattenbruk

"Värdet av de ekosystemtjänster som bidrar till vattenbruk ska värnas och maximeras". Vilka
är ekosystemtjänsterna och hur ska de värnas och maximeras?
Sid

23 Under rubriken

Vad menar
Sid

ni

med

Luft-

och sjöfart

att Sjöfarten ska vara ekologiskt hållbart?

25 Konsekvenser

Under rubriken

friluftsliv och besöksnäring.
"En ökad satsning på friluftslivet kan å andra sidan gynna miljön eftersom
friluftslivet generellt attraheras av platser där naturen är mindre påverkad."
Hur har ni tänkt här? Jag får inte ihop ert resonemang. Samma text återkommer på sid 28.

Sista raden:

Skyddade områden
Första raden: Ligger de fyra riksintressanta områdena

Sid 28.

område?

för friluftsliv

inom Havsplanens

Sid 30 fôrsta stycket sista raden;( och pâ sid 34)
"Odling av musslor och alger kan clock ha en gynnsam effekt på naturen". Lägg till på vilket
sätt musselodling och algodling har en gynnsam effekt på naturen.

33 Miljökonsekvenser
Näst sista stycket. Rad 3; keicaller. Så vittjag vet så finns inga koraller Östersjön.

Sid

i

Sid

34 Andra

stycket. Lägg

att fiskodling bidrar

till

till

övergödning och spridning av

läkemedelsrester.

35 Förslag till åtgärder — Bra men det vore Iämpligt att peka ut vilka förvaltningar som har
ansvar för att de planerade åtgärderna genomförs, följs upp och övervakas?

Sid

Uppföljning
"Miljöpåverkan av planen kommer att följas upp inom ramen för det befintliga miljöarbetet
för respektive kommun. Hur ofta ska uppföljning ske?
Sid 37 Planeringsförutsättningar

Näst

sist

stycket;

"

'

-

;-

.

I

I

I

I

I

I

n

o

.
I

I

I

VISS status bedömning under förra förvaltningscykeln 2010-2016
Västra Blekinges skärgårds kustvatten; måttlig ekologisk status, uppnår ej god kemisk status
Kvalitetskrav: God ekologisk status till 2021
Mellersta Blekinges skärgårds kustvatten; måttlig ekologisk status, uppnår ej god kemisk
status
Kvalitetskrav; God ekologisk status till 2027
Östra Blekinges skärgårds kustvatten; måttlig ekologisk status, uppnår ej god kemisk status.
Kvalitetskrav; God ekologisk status till 2027
Utsjövattnet är ej statusbedömt
l

Sid

38 första stycket

~

ändring av text;
Förvaltningen av vattenförekomster sker 6-årscykler. Varje sexårsperiod upprepas
momenten övervakning, bedömning av status, analys av påverkan och risk för försämring av
status samt bedömning av ekonomiska förutsättningar och konsekvens. slutet av varje
sexårscykel beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer för kommande period.
Förslag

till

i

I

Sid

38 Ekosystemtjänster-upprepning, texten behöver ses över.

Sid 39.
Tredje stycket. Lägg till hur

ni

har tillämpat ekosystemansatsen när

3

ni tagit

fram havsplanen.

ﬁ

~~
40 Klimatförändringar

Sid

andra spalten första stycket - upprepning. Formulera
Sid 41 Marina miljöproblem

Andra stycket

om texten.

Ändra text
beroende av de rotade vattenväxterna och blåstångsbältena.
Försvinner dessa så försvinner också en viktig födokälla för växtätande djur och ett viktigt
skydd för mindre fisk och skaldjue ryggradslösa d'|ur. Ett försämrat växt- och ’cz3’1_ngsamh;'a'l|e
kan därfôr fôrändra ekosystemet radikalt.
längst ner:

Många vattenlevande

djur är

42 Främmande invasiva arter

Sid

"

Östersjön finns idag flera främmande och ka-nske-invasiva
arter, så som svartmunnad smörbult, ullandskrabba, vitfingrad brackvattenkrabba.
Andra kolumnen, rad tvâ. Stryk text fr o m "I Västerhavet och stycket ut".
Sista stycket. Första raden.

I

Sid 42 Havsförsurning
Är en effekt av klimatförändringen och kan

flyttas

till

sid

40 under rubriken

klimatförändringar.

benämning på livsmedel. Här är det bättre att använda ordet blötdjur som
omfattar musslor och snäckor. Musslor är bra filtrerare och är lämpliga att odla för att de
bidrar till att förbättra havsmiljön genom näringsupptag.
Koraller, kräftor och humrar finns inte Östersjön.
Andra kolumnen, fjärde stycket;
"
En möjlig effekt av att
kan komma att missgynnas eftersom en
havsförsurning kan försvåra eller förhindra bildandet av kalkskal ,eftersom kalk löses upp vid
lägre pH. Ifall
skulle påverkas
negativt skulle det kunna få effekter för både havens ekosystem och människan.
Skaldjur är en

i

Sid

42 Miljögifter

Text

om coctaileffekten

bör läggas

till.

Andra stycket femte raden

Sid 43.

som bildas vid tillverkning av kemikalieekemiska
produkter t ex fogmassor, färg, kondensatorer och transformatorer.
Lägg till text om DDT.
PCB

Sid

är en grupp organiska föreningar

43 Allmänt om havsområdet

Flytta andra, tredje

och fjärde stycket

till

sid

44 Bottensubstratets koppling till naturvärden.

44 Bottensubstratens koppling till naturvärden
Tillägg texten - Beskrivning av de olika organismsamhällena som
Grunda sandbottnar
Grunda klipp- och stenbottnar
Grunda mjukbottnar
Sid

i

-

-

Djupa klipp- och stenbottnar
Djupa mjuka bottnar
Det fria vattnet

lever på:

Sid

45 Andra

stycket. Stryk

mening 4-9. Motivering; Texten

gäller främst Västerhavet och inte

Östersjön.
Sid

45 Djupdata

sidan 43 under rubriken Allmänt om havsområdet.
Andra stycket rad 5-7 stryks, tredje stycket rad 1 stryks
Flyttas

till

Texten

blir

mörkjämfört med andra hav och alger med
som finns har en konkurrens fördel."

efterstrykning: "Östersjön är relativt

pigment som bäst kan utnyttja det

lilla

ljus

Sid 45 Temperatur

43 under rubriken Allmänt om havsområdet
Första stycket rad 2 - 5 flyttas under rubriken salthalt, och fogas
sid 43. Förtydliga även vad det innebär med ett saltsprångskikt.
Flyttas

till

sid

45 Salthalt
Flyttas till sid 43 under rubriken Allmänt

Sid

om

Fôrsta stycket, rad 5

in

efter rad 3 fôrsta stycket

havsomrädet
till och med rad 8

stryks.

Ytvattnet salthalt varierar från Bottenvikens 0-5 promille till Västerhavets 15-30 promille.
Lägg till text om salthaltens betydelse för antalet makroskopiska arter te x genom att jämföra
antalet makroskopiska arter Västerhavet jämfört med Östersjön.
i

Sid

46 Första stycket Stryks Saknar beskrivning av viktiga

Sid

46 Strömmar flyttas till

.

Saknar att saltvatten sällan

arter

som

klarar sig

43 under Allmänt om havsomrädet.
strömmar in Östersjön och hur lång tid det tar för

i

Östersjön.

sid

i

allt

vatten att

bytas ut Östersjön.
i

Saknar text

om döda

bottnar.

Hur de uppkommer, utbredning och konsekvenser.

Sid 50. Tematiska planeringsförutsättningar, Kulturvärden

Tredje stycket
Blekinge berörs kustzonen både på land och en bit ut
På sid 17 och sid 21.Kustzonen = från röd linje på karta
från land).
I

På sidan 68. Tredje stycket rad

3:

'Sid

av riksintresse för

52 skriven

med

fet

havet.....

till

planområdets

inre gräns

(

300m

Kustzonen (utanfôr planomrâdet?)

Användandet av ordet Kustzon bôr ses

Områden

i

friluftsliv-

ôver.
Ligger de fyra

områdena inom planområdet?

stil.

Sid 53

Andra kolumnen,

fjärde stycket, rad 2;" Vissa geografisk

exempelvis bottentrålning"
Vilka områden Östersjön är fredade för bottentrålning?
fiskesätt,

i

områden

är idag fredade från vissa

Sid

54 Vattenbruk

(i

Östersjön)

1.a stycket, andra raden; eeh-estren
(Ostron går inte att odla Östersjön eftersom den kräver en betydligt högre salthalt)
i

Sid 54 Värdebeskrivning
Ändra första raden: Den biologiska mångfalden är större i-haven-än-på land än Östersjön
men. Kunskaperna
i

54 Andra kolumnen,

första stycket, andra raden; maneter
endast
öronmaneten som är harmlös. Antar att forskning bedrivs på
(
maneter som finns tropiska länder och som är betydligt giftigare)

Sid
I

Östersjön har

vi

i

54.Anspråk och intressekonflikter
Andra stycket, rad 6: Infoga efter punkten. "Ett sätt att minska närsaltbelastningen är
kombinera fiskodling med musselodling eller algodling."
Sid

att

Sid 60. Infrastruktur

Tredje stycket,

sista

meningen; Ändra ordföljden.

Andra kolumnen, näst
o
I

Sid

I

I

sista stycket, rad

I

62 Fôrsvar

Fôrsta stycket och rubriken pä nästa stycke är skriven
Sid 63-64 Riksintresse fôr totalfôrsvaret
Ta bort fet stil så att det stämmer överens
Sid 67- 68 Natur
Ta bort fet stil så

Sid

att

det överensstämmer

med texten

med

med

i

fet

stil

övriga delar dokumentet.
¡

övriga delar dokumentet.
i

79 Fiskefredningsområden

Vad innebär det
under hela året

fiskefredningsområde? Lägg till text
under en viss tid.

att vara ett
eller

i

om det är det fiskestopp

80 Anspråk och intressekonflikter
Tredje stycket Rad 8. "Vissa geografiska områden är även fredade från vissa fiskesätt
,exempelvis bottentrålning." Jag tycker att det hade varit bra att peka ut dessa områden på
en karta.
Sid

~
~~

.5

L.,.§§§mx

«engaña,

zmmmmimzaﬁﬁmx

Emﬁzom

038%

_.

uowmmdwnomgom

.

.

Emoeowusp

Hawa

mama

Nﬁm

Ba

„man;

62$

_

.

Ë

Esa

agave:

‚

..

à

„manage

?mammas

?Emmie

Mag?

.

wﬂﬁﬁomnosmmﬂov

.

..
-Som

_.

.oämäsaümø

u

mmäømå

mnoﬂoabmddﬁﬁom

oN-mo-m8m

.S-8-w

nommüm

.S-.8-wSm

auﬂobﬁmasﬁﬁovm

Sm
._ou.m.~.3n:am.5m

„x.

„x

m»

‚x.

Emma

øwêøm

o2

S:
«Emma

“oummwuoâwmmpøøaøåmmsoüwêømømxpmiøm

mqE§a§E§>

umﬂﬁoumom

.o.Em©HoE.mmE>

wdmbmﬁoﬁm

WHON

nu:

n©=Emvﬂo>

LO

QUO
J:_moam:o$amu_o@

Ê

ovaires

œoÈä

„Baum

:Äm

müåümømøäøäøzü

w&£§m§§E>m_E

mom?

umeå

J

:sä

?NH

.u:_..§Eow_

WEEODES

Aim

u,

mﬂﬁoﬁommæhﬂm

E“

am;

«3monm:cﬂaw2o_u

2-8-x
3-2-28

.wq.EEoSnm

SE3
.Små

:SN

ËËŒE

\.
ES

.åxå

Sm

fäuæùêva

.H©.w
maîeïonasæuœwæw

am.=m«mu_.5>

dotouﬁﬁm

>sE§~.§mm.:b

douoanm

mai
3433?.»

.s

WW:

m

„S

mmm

WH
m

5 Üm
z

H

HGM
GËGNQ

»u®dMM9r.wNW

HHÏHZH

Ë

§-S-M:oN

Ham

m

B

H
Ë

H

H
â

%-S-M:oN

H
Ë
H

ﬁ
Ë
ﬁ

mH-

ê-

â-

8-2;
mo-Ho-mHom

Hom

How.

m
H
Hﬁ
ï am
H

om

gm

mm-

ä-

-

mm-Ho-m

SHÏH

Mom

cm

Hom

:Hm

mH-mo-mHom

om

8m88mm

MEN

EPS

8:93

MEN

MEN

EFE

MEN

SP3

MEN
HHHHåuH

:ommvMM:ME:nM

8mwoHonH

8oﬁ8ﬁw8mﬁ

.så

Ëmœ

?m

små

898mm

?m

H

893m

MEN

äm

m8mH8<

::oM.Mw:mM

aozwam

m§a<

82848

8mm

8m88mm

msm

Em

w8ﬁﬁ>m8
„m

Mom

„m

QAHHH»

8o

Mom

n

„m

Mom

?essä

Haga

:EvMom:<

888

:ovMEnMm:::.:mM

üﬁﬁ
¿Bam

M

33

:ovMEnMm::::mM

>m

„s-

M

8oﬁﬁmﬁﬁ

95>

schamanen

HHH

>

om

8uH8mH8m>8m

â
ﬁ

‚C882

oﬁäoomâ

nnﬁsﬁvﬁﬁcvﬁæo

„m

.mEnMﬁEM§b:M_:EmvM:o>

„vHHHm88w888

om8ﬁvﬁoﬁmﬁ

mo88oH>H

Es:
80888888808

02005

omäoäm

ﬁ
am
M

=§mw=EE

m

2
H„
H

8889H

MBCo:nM>M

:ow:M:MME>:£

Mil

EM

0888.88

ﬁ

H

m8o8vHmH8mvH

808888

8ﬁo8ﬁnÙ

02895

H8m8mHHH8
:omMo:b.mm:muM

Qﬂmwmwm

Hm8>moH8o88m

:::5E:::EvM-m

:omMMonM

m

SmEK.$o<

2888m

HHomHHonH

:omMMo.M

omm
.8s>mom82m8888u88mz

MMMM

im

oH8oom>m

HHH8

HHH8

HE

w8H8>H88Hmonm8HmomH

„EU
:cN®8.$m<

Sma:$8<
3-21:8
“Haas;

m8m8mw8m88mﬁouﬁ>o

EvMmM:vMoH

>m

HHH8

wmom

8>H8m88o8Hm

nazi

HHH8

cam

:oNMo:lEm<

„Hm8>mm8s8H>8om

>m

8888882888

„m?

m8mHH8888<

8888m;

ovas?

¿nessa

oH8m888>

8m>mmH8ovH

888H>8om

m8unHmHD

guzman»

:9Mm:SH

888m

8o8vHm

moﬁ
3288m

w:Mmo£m:oM«:woMoU

8>H8m88o8Hm

iuxﬁßßoﬂﬂoh<

am

>88

Ë

â

M.m

on

m

o.

Hmm

å

M.m

o.

m

H

.:ow:M:Mu:om:oMMEwoMoM.

8ﬁoﬁ

mah

m.

Hum
.m

‚m

m

www
8oH8mHH.

H

8ow8H88Hm>8H8H

HmHHä

888888

.HwmWZZOM
w8H8HHm8m=m88mm

ZDËËOM

Hm

mQWmwEHHEmE

A

mom
§MmM:vMorM.

Œ

Ramo

œŒ

mas

Homme

mmœŒ

o
H
Gamo

mmm

m
M
m
Q

mm

m:Mm:o%MQ

88528

Ses

ﬁ
Ë

ﬁ
QE

..vM::nMou:o.1.<.~:

mﬁowﬁmbﬁwmm

Sève

wH m
05-00-0

5-00-0

om-mo-w

om-mo-w

mm-mo-w

mm-mo-w

-mo-w

05-00-0500

wH-wo-wHow

wH-wo-wHow

wH-wo-wHow

H

05-00-0500

5550D

5m om 5m 5m

m

?NN

?NN

?NN

?NN

?NN

5050m

50550m

?H25

HEN
=oa:avH

UNN

H

ww-wo-wHcw

“Näää

5m

om

5m

?NN

?NN

?NN

?NN

?NN

50550m

505500

5050m

50550m

505500

Si}

Råå

SN

How

?NN

?NN

wo-mo-wHow

mo-mo-wHoN

?NN

?NN

5520D
“suya

50550m

Etam

50550m

50550m

0E

9m

50550m

Etam

5050m

¿tam

w

>0

SQ

H

„m?

Na

5o

mm

mHo2H>>

w55E55050550m

a

w
5m

«meo?

5m

m:HH>ﬁ

w

50505.05

?HB

Hawks.

50m5oH

050505500

5o

055000>0

>0

055000>0

055000550

How

E

mo_

Human

uHHmsE

mH<

50550555

w
5m
mwäîm

005555055

w:Hm=E

.manaHaH.m..2HEamvHE>

qouaaéoaom

?NH

vHH>ovHwmH

000555055

ma?

055000550

H

Na

58

055505505055:

H

H

:ommEHu:<

aHovHmvHH.Ha.HrHL

H

aHoQN§.H8<

EHEHmo€Eo::o~H

§a%o§E_
msNHnHHmwH

abmm>

H

:ooHEabo5Hm.HmH

.H8
:omHobGmmømH
:omH8bmmHEuH

w

maﬁas

?NH

055000>0

o::aHEH>H

500655500553
:omHoHb.mmHEuH

Som

HES

92H59

BH

5m

Hu:...aHmHHHH

5050m

E5

E5

ma
Emm>

E5

E5

055550505005050505005

5055.55
IwH

mä
555050E050505w500m

BMG

0005000055050550

w

aHHoaoHEE8:H

525055050

50020.5

oHxEum>a

05500020

E5

50555050E0500505w500m

0.55.5>55550205=5005

5o

505555

050500020

005050055

må

055000550

E5

oH:Eom>a

oHEoom>a

E5

MEN

N<~H

500500515090

wHow\Hww.woH<

5055550506

8-3-28

505505535

505505535

505505535

505502535

w§ouE.avH

mammas?
5005050

casa;

05505555

050505

sua

ovas;

msämñ

m:onHmHnH

oHu:oom>a

m:onHmHQ
m:2HmHnH

NbbHm

sua

050550555

„„„„55._5550:505.<

5250550550

www

www

ww.w

ww.w

Hw.w

wH w
H
.m

.=%=EEo8ouam22.

Hw.w

.m

om

m

i

mm.

mm.m

mm.m

Hw.w

0.0

Í

mm.m

mm.m
50:50:55

H
És

505555

>mHWZZO~m

ZDËHËOM
„‚DD-0M5::50E

H.

A

omm555

D55

wmwww

mwwww

owwww

oHwww

m5

w
mm
5

0552505055

E050

moow

05505505055

0250

M5Q050Q0ED

ä?

000%

wmwww

5m

5m

5m

0550005055

m55

m55

äts

m
SN
H
om

05505505055

å?

H

om

UHE:HoHE2<:

0505:5505‘.

*ä
m
888-m8-m

vﬁumonœ

88-8-8888

2-8-28

8

558m

EN EN

HON

888

Ham

UNN

RN RN

8888m

8888m

8888m

88-m8-m

88-88-8

8-m8-m

3-8-28

888

88-88-8

8888-8

8

88

888

88

§3

EPS

888S

m8-m8-m888

88-8-8888

NOEVOIMWZVN

m8-m8-m888

mNumOuwHON

Ham

«EN

888

Ham

RN

EN

aommsmaom

ämää
8888m

8888m

.så

8888m

Em

Em

955

Em

:så

8888m

.så

8888m

„w

¿casaca

8

„m888um8888n88888m8

:£ov_mm?¢mv_omm

“Råå

Homlsovtmmmcnim

HHouuHÉBmox

m

8888888888

29.0_

H

Sm

à.
wwzêzü

Eomaaﬁm

oäämEmËM
wmsvumﬁiwﬁﬁom

.mmn_ﬁmw$o:Emmvio>

8888888888885,

H

8888888888888

985888888

ä
ow:oom>w

8

88„
HHH

wn:v_amEnEo_

9888888

Asensi:

88888828

E:

ä

.§$.§m
„aﬁwmäm

888888888

88888888

H
ä_
88:85::

o_u:oom>m

88888888

?mama

Ëææ

“saca

auch

8888886

888m888bmm88888

.säs

8285m

mmm

common

im

mm8

8888888888888

mm8

m

888
88888888

M5 HE

ZU

w:_:>_.U_moam_=_mom—

.såå

88888888888888888888888

=8§o._%m.E2%>

=8§oamw=EEm>

mmm

2-2;

m32

una

Ë

Z5

„E.

Ënæﬁoäœ

somzom

:E

88888888888888888888

wSm\mE..El<

8om\w8w.wmo<

H

È

Ê

.å

888888888888
:owm>m_u§mE
Hoﬁﬁzaotmmv

w:E:Em:<

888888888

22:33?

88888888888

8888888;

ocean»

88888888

888888888

OUSMHBSW

88

ËUŒ

sua

¿su

Eva

maevnat“

.:U_:=.._o_u:o..w«

35x53?

88.m

88.m

88.m

O.m

88.m

8.m

88n
m

28

88
m„

.:owE:?om:o:mw2ow

8.m

N~.N

88.m

88.m

88.m

qm

EEE

8

«mano
SE53:

œmmzzom

ZDËËOM
%:.%==_.§m

,V

A

888888

888888

8m8888

O._Vom©

mSG

o:

8

mi
m8

8:
888

8

588x852cm

m88m8

mmm8

8888888888888;

88m8

mmm8

8888888888888

Nmﬁmw

