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§ 26 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

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

justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 27 Dnr 2018-000043 012 

Informationsärende - Östra Piren 

 

Sammanfattning  

Näringslivschefen ger information om arbetet med Östra Piren.      

Deltar i debatten 

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

(C), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Roger Gardell (L). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschefen 

Akten  

 



Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(47) 
2018-01-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2018-000064 009 

Inköp av bildrättigheter- Sverigevandraren  

 

Sammanfattning  

 Vi har erbjudits möjligheten av Tommy Nilsson, Sverigevandraren, att köpa 

in bildrättigheten till samtliga bilder som berör Ronneby, som han i sitt 

arbete under 40 år samlat för att dokumenterat Ronnebys nutidshistoria. Av 

dessa finns c:a 2.500 i digitalt format. Till dessa bilder kommer 

fakta/bildtexter vara knutna. Materialet är unikt och väl värt att bevara för 

framtiden men också av stort värde för att lyfta fram och visa Ronnebys 

utveckling under de senaste 40 åren.    

Bedömning 

 Materialet i sig unikt. Inta många andra kommuner torde ha tillgång till en 

sådan källa av allmänintressant information. Största delen av materialet 

består av diabilder. För dessa bilder handlar det i första hand om arkivering 

på ett beständigt sätt i kommunarkivet. De c:a 2.500 bilderna som finns 

tillgängliga i digitalt format kommer information i form av fakta/bildtexter 

knytas till respektive bild. Här finns möjlighet till användning i form av 

utställning och olika former av löpande publicering för att lyfta fram 

Ronnebys spännande nutidshistoria. Det är av stor vikt att det samlade 

materialet säkerställs och finns tillgängligt för framtiden. Kostande för inköp 

av samtliga bildrättigheter inklusive fakta/bildtext för de som finns i digitalt 

format är 200.000 kr.  

Förslag till beslut 

Inköp av bildrättigheterna till 200.000 bilder som dokumenterar 40 år av 

Ronnebys nutidshistoria, varav de c:a 2.500 bilder som finns i digitalt format 

är kompletterade med fakta/bildtext. Inköpsförfarande enligt LOU 19 kap 7 

§ 3 st, vilket innebär att köpeavtal för bildrättigheter tecknas direkt med 

Firma Tommy Nilsson Sverigevandraren.  

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Kenneth 

Michaelsson (C). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget om inköp 

av bildrättigheterna till 200 000 bilder. Inköpsförfarandet genomförs i 

enlighet med LOU 2016:1145 19 kap. 7 § 3 st, med tillägget att 

finansieringen om 200 000 kronor tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna inköp av bildrättigheterna till 200 000 bilder. Inköpsförfarandet 

genomförs i enlighet med LOU 2016:1145 19 kap. 7 § 3 st samt att 

finansieringen om 200 000 kronor tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 29 Dnr 2014-000183 253 

Försäljning av Järnaviks camping (del av Järnavik 1:1 
och 3:1 ) 

 

Sammanfattning  

Stefan Nilsson med sitt företag Guldkiosken AB som drivit Järnaviks 

Camping i många år önskar köpa campingen för att kunna investera i 

anläggningen.  

Bedömning 

Stefan Nilsson med sitt företag Guldkiosken AB som drivit Järnaviks 

Camping i många år önskar köpa campingen för att kunna investera i 

anläggningen. Idag hyr köparen campingverksamheten genom avtal med 

Kultur- och Fritidsförvaltningen. Ängen bakom campingområdet arrenderas 

ut som arrangemangsyta av Tekniska förvaltningen till köparen.  

 

Parterna är överens om att mark enligt bilaga 1 till köpekontrakt (ca 28 000 

kvm) ska ingå i köpet. Köparen äger redan vissa av byggnaderna på området. 

För att säkerställa rätt till väg och nå området norr om campingen har 

servitut för väg tecknats. Det servitutet ska skrivas in i kommande 

lantmäteriförrättning som köparen ska ta kostnaden för. Servicebyggnad, 

reception och dansbana som ligger utanför området ingår inte i köpet. Där 

har separat hyresavtal med Lokalförsörjningsenheten tecknats. En brygga 

ingår i köpet som är markerad på bilaga 1 till köpekontraktet. 

Campingområdet omfattar 8 uthyrningsstugor samt ca 130 platser 

campingplatser. 

 

Det enskilda avloppet som campingen använder sig av är utdömt. 

Förlängning av tidsfristen att använda avloppet finns till 181231. Miljöteknik 

håller på med framdragning och påkoppling av kommunalt VA i området. 

Campingen ska anslutas under 2018. Köparen ska stå för samtliga kostnader 

för anslutningen. Då nya anslutningstaxor är under behandling är det svårt att 

få fram en exakt anslutningsavgift. De uppgifter som Miljöteknik lämnar är 

en anslutningsavgift på ca 1.9 miljoner exkl moms. Denna siffra är baserad 

på tomtareal och antal byggnader. Observera att det är en uppskattad avgift 

som kan ändras beroende på taxebeslutet. Den kan således både bli lägre 

eller högre. I den taxa som används idag finns ingen beräkning för 

campinganslutningar och VA-chefens uppskattning var att 
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anslutningsavgiften troligen skulle hamna på densamma som i förslaget till 

de nya taxorna. 

 

Två stycken värderingar finns på campingområdet av auktoriserade 

värderare. Markvärde 2 miljoner och byggnadsvärde 2 miljoner. 

Marknadsvärde på cirka 4 miljoner. Då köparen investerat under många år i 

campingen och således höjt dess värde samt att anslutningsavgiften till det 

kommunala VA-nätet är så osäker har förhandlingar lett fram till en 

föreslagen köpesumma om 3 250 000 kronor.   

 

I pågående översiktsplan finns ett förslag på vilket område som kan 

användas som campingområde och vilket område som kan användas för 

bostads-bebyggelse. Köparen är intresserad av att i köpa till mer mark i 

området i ett senare skede för att kunna utveckla verksamheten ännu mer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta sälja Järnaviks camping enligt upprättat 

köpekontrakt.  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och 

Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Malin Norfall (S) yrkar avslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar JA. 

De som önskar avslå tjänsteförslaget röstar NEJ.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges fyra (4) JA-röster 

och tre (3) NEJ-röster varefter ordföranden finner att arbetsutskottet beslutat 

enligt tjänsteförslaget. 

 

Namn JA NEJ 

Roger Fredriksson (M) X  

Roger Gardell (L) X  

Nicolas Westrup (SD) X  

Kenneth Michaelsson 

(C) 
X  

Peter Bowin (V)  X 

Tommy Andersson (S)  X 

Malin Norfall (S)  X 

Totalt  4 3 

  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att sälja Järnaviks camping enligt upprättat 

köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 30 Dnr 2018-000066 015 

Begäran om yttrande angående bemanningssituationen 
i Eringsboda 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge har översänt ärende avseende förändrad 

bemanning vid räddningsstyrkan i Eringsboda till medlemskommunerna för 

yttrande.   

Bedömning 

Kommunstyrelsen föreslås att inte ha något att erinra i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra i ärendet.   

Deltar i debatten 

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

(C), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra i ärendet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(47) 
2018-01-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 31 Dnr 2018-000028 042 

Internbudget 2018 Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

 Tekniska förvaltningens internbudget skall årligen beslutas av 

Kommunstyrelsen  

Bedömning 

 Tekniska förvaltningens förslag på internbudget 2018 redovisas i bilagt 

underlag. Internbudgeten följer de ramar som fastställts i budgetbeslutet.  

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fastställer bilagt 

förslag på internbudget 2018 för Tekniska förvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa internbudget 2018 för tekniska förvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 32 Dnr 2017-000715 309 

Tekniska förvaltningen informerar om pågående projekt 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar KS ca 3-4 gånger om året gällande status 

för de större projekten. 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen informerar om följande projekt: 

 

 Hulta förskola – Invigning 5/2 kl 15. Miljöbyggnad guld certifierad. 

 Paviljonger Backaryd och Hallabro – Projekt i avslutande skede.   

 Framtidens skola – Snäck: Under våren tas handlingar fram inför 

upphandling. Rivning planeras till sommaren 2019.  

 Skogs: Utredning pågår kring byggnadens skick.  

 Kilen parkstråket – Examensarbete färdigt och ska presenteras. 

 Spontanidrottsplatser – 2017-000225059 Pågående ärende. Lyfts i 

KSAU 19/2. 

 Soft center Arena – 2016-000214 Pågående ärende.  

 Ekenäs camping – Anslutningar till uthyrningsstugor. 

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet.   

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S) och 

Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 33 Dnr 2016-000571 261 

Hjortsberga 4:162 - Ansöka om arrendera kommunägd 
mark 

 

Sammanfattning  

Ägarna till Hjortsberga 4:162 önskar arrendera mark i anslutning till sin 

tomt. Ärendet återremitterades 2017-12-11 för inhämtande av skriftligt 

tillstånd från samfällighetsföreningen. 

Bedömning 

Ägarna till Hjortsberga 4:162 önskar arrendera mark i anslutning till sin 

tomt. Ytan önskas som extra trädgård mest för att hålla rent och snyggt 

bakom tomten. Sökanden har också placerat ett mindre vedförråd på 

området. 

 

Den önskade ytan ligger inom detaljplan. Stadsarkitekten påpekar att då 

marken är allmän platsmark (park) i detaljplanen är det inte planenligt. Det 

är inte heller lämpligt då marken väster om ytan man vill arrendera är 

planlagd för småindustriändamål. 

 

Småindustrimarken är redan utarrenderad till SMART ENERGY AB som 

bebyggt marken med en Mack-container. 

 

Berörda grannar har tillfrågats och medgett ett arrende av den önskade ytan. 

 

Den önskade arrendeytan har tidigare varit utarrenderad. 

 

Miljöteknik har inga ledningar i området. 

 

Vägar och grönområden i Johannishus ingår i en gemensamhetsanläggning 

till förmån för Johannishus Vägförening. Ordföranden i vägföreningen har 

godkänt ett arrende på önskad yta. Godkännandet finns nu även skriftligt. 

 

Räddningstjänsten har tillfrågats om säkerhetsavståndet och godkänt ett 

arrende.   
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna 

arrende enligt bilagt avtal.  

Deltar i debatten 

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

(C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M)  yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Tommy Andersson (S) yrkar avslag.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna arrende enligt bilagt avtal.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 34 Dnr 2017-000338 317 

Belysning mellan Listerby - Johannishus 

 

Sammanfattning  

 I tidigare ärende, se KF 2017 § 322, har Kommunfullmäktige beslutat att 

Ronneby kommun skall finansiera belysning av den kommande gång- och 

cykelvägen längs Trafikverkets väg 670 mellan Listerby och Johannishus. I 

enlighet med beslutets första punkt har samråd hållits med Trafikverket som 

upprättat bilagt avtal om finansiering och ansvar för 

belysningsanläggningen.  

Bedömning 

 Bilagt avtal motsvarar de förutsättningar som samråtts i ärendet.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

godkänna upprättat avtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 35 Dnr 2018-000044 214 

Remiss - samråd till förslag ny detaljplan för del av 
Trolleboda 1:47 mfl 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2014-09-16 upprättat förslag på 

detaljplan för del av Trolleboda 1:47 m.fl. i Ronneby kommun.  

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

två äldre byggnadsplaner som finns i området. Viktiga frågor är att utöka 

befintliga fastigheters byggrätt för att anpassa den till befintlig bebyggelse 

samt svara på dagens behov av ökad bostadsyta. Detaljplanen möjliggör 

även för fyra nya tomter. Utöver detta ska gällande riktlinjer om 

havsnivåhöjningar beaktas.  

Planen genomförs som ett standardförfarande och beräknas kunna antas av 

Miljö- och byggnadsnämnden i maj 2018.       

Bedömning 

Planförslaget innebär att området för södra Trolleboda kommer harmoniera 

bättre med liknande kustsamhällen i Ronneby kommun där nya detaljplaner 

tagits fram under de senaste åren.  

Förslaget om en ökad byggrätt och en tydligare reglering av denna kommer 

bidra till en enklare och mer jämlik bygglovshantering.  

Vidare innebär planförslaget att kommande bebyggelse och befintlig 

infrastruktur successivt kan anpassas efter gällande riktlinjer vad gäller 

havsnivåhöjningar.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 36 Dnr 2017-000681 610 

Remiss från Region Blekinge - Blekinge 
Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har getts möjlighet att yttra sig över Region Blekinges 

Länsstyrelsen Blekinges förslag till Kompetensförsörjningsstrategi 2018-

2020.   

 

Förslaget har varit på remiss under perioden 2017-11-02 till 2018-02-28.  

Remissyttrandet bör behandlas på Kommunstyrelsen den 6 februari. 

 

Förslag till yttrande är berett av kommunledningsförvaltningen genom 

personalchef, samt genom utbildningsnämnden.  

 

Strategin innefattar fyra olika fokusområden: 

 Strategisk utbildningsplanering 

 Rekrytering, attraktiv arbetsgivare och talangattraktion 

 Samverkan mellan skola/utbildning och arbete 

 Det livslånga lärandet 

 

Det finns ett stort behov av att samla krafterna för att nå framgång med 

kompetensförsörjningen, och alla fyra fokusområdena är viktiga. Därför är 

det viktigt med en väl förankrad, gemensam strategi, där tydliga åtgärder 

prioriteras.  

 

Det är önskvärt att ännu mer förtydliga vad som konkret behöver ske, 

eftersom ”samverka” och ”medverka” handlar mer om form, än om de 

faktiska åtgärderna, och dessa begrepp är ofta återkommande. Vem/vilka, i 

vilka sammanhang och för vilket syfte?  

 

I utbildningsnämndens interna yttrande framgår exempel på oklarheter 

avseende vad som är Region Blekinges roll och vad som är de olika övriga 

aktörernas roller. Tydliggörandet av dessa är en viktig framgångsfaktor.  

 

I den nyligen framtagna Strategin för Jämställt Blekinge 2018-2022 finns 

flera områden som återkommer i denna strategi. Det finns ytterligare 

perspektiv på kompetensförsörjningsfrågan, som t ex integrationsarbetet.  
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För att kunna arbeta efter de strategiska styrdokumenten, är det bra om de 

inte i alltför stor utsträckning går in i varandra, då det blir oklarheter i syfte, 

mål och resultat. 

Bedömning 

Ronneby kommun välkomnar arbetet med att ta fram en gemensam strategi 

för kompetensförsörjningen i länet.  

 

Ronneby kommun ställer sig bakom utbildningsnämndens förslag till 

yttrande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till yttrande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom utbildningsnämndens förslag till yttrande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 37 Dnr 2018-000055 024 

Löneöversyn 2018 

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till överläggningstext inför 2018 års löneöversyn.      

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till 

överläggningstext samt att följande yrkesgrupper tillförs extra utrymme 

2018: 

 Socialsekreterare 

 Planarkitekter 

 Bygglovshandläggare  

 Byggnadsinspektörer  

 Enhetschefer inom funktionsstöd  

 Vissa kvalificerade handläggare enligt överenskommelse i 

förvaltningschefsgruppen  

 Näringslivschef        

 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande med 

tillägget att även utbildade barnskötare tillförs extra utrymme 2018.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Malin Norfalls (S) 

tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottet avslår detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förslag till 

överläggningstext samt att nedan angivna yrkesgrupper tillförs extra 

utrymme 2018: 

 Socialsekreterare 

 Planarkitekter 

 Bygglovshandläggare  

 Byggnadsinspektörer  

 Enhetschefer inom funktionsstöd  

 Vissa kvalificerade handläggare enligt överenskommelse i 

förvaltningschefsgruppen  

 Näringslivschef        

________________ 

Exp: 

Personalenheten  
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§ 38 Dnr 2018-000026 805 

Ansökan om bidrag för resekostnader ungdomsutbyte 
mellan vänorter, Schopfheim 

 

Sammanfattning  

 Hoby Gif har inkommit med ett bidragsäskande om 50 000 kronor från 

Kommunstyrelsen för att kunna genomföra ett ungdomsutbyte mellan 

föreningen och fotbollsföreningen FV Fahrnau i Schopfheim genom en resa 

till Schopfheim för 16 ungdomar i åldrarna 12-15 år och 4 ledare. Resan till 

Schopfheim planeras till april och syftet är att öka kunskapen och förståelsen 

för respektive kultur och livsförhållanden. Detta görs både genom 

gemensamma fotbollsträningar samt genom att få följa med till skolan och 

delta i undervisningen. Besöket i Schopfheim kommer att följas av ett besök 

i Ronneby till hösten. Det planerade utbytet är ett resultat av kontakten som 

ledarna från de två föreningarna fick under den fotbollsturnering som 

Ronneby kommun arrangerade för kommunens vänorter i somras. De har 

sedan dess hållit kontakt och tillsammans arbetat fram ett lämpligt program 

för utbytet.  

 

Fritid och kulturförvaltningen har beviljat Hoby Gif 10 000 kr i 

ungdomsutbytesbidrag. Den totala resekostnaden uppgår till 71 000 kronor.    

Bedömning 

 Ungdomsutbytet mellan fotbollsföreningarna Hoby Gif och FV Fahrnau har 

diskuterats på internationella styrgruppens möte och styrgruppen ser mycket 

positivt på samarbetet och föreningarnas önskan om ett gemensamt 

utbytesprojekt för ungdomar och ledare. Det är av stor vikt att våra 

vänortsavtal är aktiva avtal och leder till mervärde för våra kommuninvånare 

och kommunen bör främja ungdomsutbyten som sker i samarbete med 

vänorterna. Detta utbytesprojekt har uppkommit på eget initiativ från de 

båda föreningarna, vilket också ses som positivt.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

bifalla Hoby Gif:s äskande om 50 000 kronor och att medel tas från 

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), Peter 

Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla 

Hoby Gif:s äskande om 50 000 kronor och att medel tas från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 39 Dnr 2017-000451 003 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson (M) informerar kort om 

att ett ärende avseende revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 

är initierat och under beredning. Anledningen till detta är den nya 

kommunallagen som gäller sedan årsskiftet.     

Ett fullständigt förslag presenteras på kommunstyrelsens sammanträde i 

februari.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet direkt till 

kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 40 Dnr 2018-000059 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om en utökning av 

verksamhetsområdet för Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten. 

I området Väbynäs norra byggs det under 2018 ledningsnät för vatten och 

spillvatten enligt Ronnebys VA-plan. Påkoppling av fastigheter till det nya 

ledningsnätet kan ske under hösten 2018. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utöka verksamhetsområdet 

för Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för Väbynäs norra 

gällande vatten och spillvatten.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 41 Dnr 2018-000057 052 

Upphandling arrangör Tosia bonnadan 

 

Sammanfattning  

Den 28 november 2017 beslutade Kommunstyrelsen (Dnr 2017-000511 101) 

att uppdra åt kommunikationsenheten att genomföra en offentlig 

upphandling av marknadsarrangemanget för Tosia Bonnadan 2018. 

 

Kommunikationsenheten har därefter kontaktats av Marknadsevent i Sverige 

AB som drivs av Stefan Schill i Kalmar. Marknadsevent är specialiserade på 

att arrangera marknader och events och arrangerar sedan flera år 

knallemarknaderna i Kalmar, Växjö (Karl-Oskar-dagarna), Borgholm, 

Tingsryd och Kivik. Schill har själv en lång bakgrund som marknadsknalle. 

Schill har även varit i kontakt med den tidigare marknadsarrangören Aina 

Ekvall och de är båda överens om ett samarbete för att arrangera årets Tosia 

bonnadan. Detta borgar förhoppningsvis för att få till stånd en så smidig 

överlämning som möjligt inför framtiden.  

 

Marknadsevent önskar 20% provision på intäkterna från marknaden. Med 

förväntade intäkter om ca 400.000 kr innebär detta en kostnad under 

tröskelvärdet à två basbelopp varför en direktupphandling är möjlig. 

 

Då tiden är knapp för att hinna genomföra en upphandling i konkurrens inför 

årets evenemang bedömer kommunikationsenheten därför att den snabbaste 

och mest effektiva lösningen för årets evenemang vore att uppdra åt 

Marknadsevent att arrangera Tosia bonnadan. Därefter görs en utvärdering 

inför att en upphandling i konkurrens genomförs hösten 2018.      

Förslag till beslut 

Kommunikationsenheten föreslår att: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt 

kommunikationsenheten att genomföra en direktupphandling av 

marknadsarrangemanget för Tosia Bonnadan 2018 med Marknadsevent i 

Sverige AB.       

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S) och Roger Gardell (L).  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på tjänsteförslaget samt att 

Tosia Bonnadan genomförs på samma sätt som tidigare år.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att det inte ska ske någon 

direktupphandling utan att Tosia Bonnadan ska genomföras på samma sätt 

som tidigare år.  

________________ 

Exp: 

Anna Ekberg, kommunikationschef  

Heike Rosenqvist, informationsansvarig 

Kommunikationsenheten  
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§ 42 Dnr 2018-000058 001 

Beslut om lansering och ny flagga avseende den 
grafiska profilen för moderna kurorten 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 (§ 63/2016) att 

- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform  

- anta Ronneby kommuns grafiska profil (slutligen antagen den 23 april 

2017)  

Enligt beslutet utgör kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) styrgrupp för 

den vidare utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den Moderna 

kurorten. 

Organisationens grafiska profil lanserades den 24 maj 2017 medan 

lanseringen av den grafiska profilen avseende platsen – den Moderna 

kurorten sköts upp. 

Själva logotypen har emellertid delvis använts vid framtagande av olika 

trycksaker inför fjolårets säsong. Ett förslag till ny flagga togs fram men 

avvisades i KSAU. Därför har nu har två nya förslag tagits fram baserat på 

de färger som återfinns i den nya grafiska profilen.  

Bedömning 

Kommunikationsenheten föreslår att arbetsutskottet beslutar om att 

 

1. godkänna lansering av den nya grafiska profilen ”Moderna kurorten” samt 

att 

 

2. godkänna utformning och utseende av en ny flagga avseende ”Moderna 

kurorten”.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Anna Ekberg, kommunikationschef 

Heike Rosenqvist, informationsansvarig 

Kommunikationsenheten  
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§ 43 Dnr 2017-000579 109 

Besvarande av medborgarförslag - Sänkt hastighet till 
30 km/h på del av Ronnebyvägen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget som har inkommit till Tekniska förvaltningen tar upp 

incidenterna som har inträffat på Ronnebyvägen mellan Lindvägen och 

Slättagårdsvägen. Sträckan ligger inom tätbebyggt område och erhåller en 

hastighet på 50 km/h. Kommuninvånaren vill att hastigheten sänks till 30 

km/h då är det många barn som rör sig i nämnda området. 

Senaste trafikmätningen på Ronnebyvägen mellan Lindvägen och 

Hyndekullavägen gjordes under oktober 2017 och resultatet visar: 

 

V85: 52 km/h 

ÅDT: 5687 fordon 

 

Mätningen visar att majoriteten av fordon som passerade sträckan höll en 

hastighet inte så långt i från referenshastigheten på 50 km/h och detta är ett 

bra resultat och skiljer sig inte så mycket från våra andra vägar som har en 

hastighetsbegränsning på 50 km/h.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun föreslår Kommunstyrelsen att anse medborgaförslaget 

besvarat.  

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 arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 44 Dnr 2017-000039 109 

Besvarande av medborgarförslag - Gatubelysning 
uppförs mellan Gamla Landsvägen och Liljevägen i 
Sörby 

 

Sammanfattning  

 För att öka säkerheten samt möjligheterna att använda Sörbyvägen mellan 

Gamla Landsvägen och Liljevägen även under den mörka tiden på året 

föreslås gautbelysning mellan kl 06.30 och 16.00-17.00 då trafiken till 

hunddagiset är som intensivats.  

Bedömning 

 Trafiken och de gång-och cykeltrafikanter som använder sträckan är av 

karaktären fåtal och enligt kommunens bedömningsgrunder inte uppfyller 

kraven för gatubelysning. Därtill kommer att fastigheten som hunddagiset är 

inhyrd iskall avyttras enligt beslut.  

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att avslå förslaget.  

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 arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 45 Dnr 2017-000648 109 

Besvarande av medborgarförslag - anlägg en cykelväg 
ovanpå de kommande vattenledningarna från Karlsnäs 
till Brantafors vattenverk 

 

Sammanfattning  

 Aktuellt medborgarförslag föreslår att ny cykelväg anläggs i tillämpliga 

delar ovanpå vattenledningen från Karlsnäs till Brantafors i samband med att 

denna anläggs.  

Bedömning 

 Karlsnäsgården, en välbesökt kommunal friluftsanläggning som drivs av 

Ronneby Orienteringsklubb, ligger ca 6 km norr om Kallinge samhälle i 

anslutning till korsningen mellan väg 653 och Ronnebyån. En trafiksäker 

gång- och cykelväg för oskyddade trafikanter till och från Karlsnäsgården 

har länge diskuterats, men då har förslagen främst varit att knyta samman 

gång- och cykelvägarna från Bredåkra/Hasselstad till Karlsnäs invid 

Trafikverkets väg 653. Någon behovs- och kostnadsutredning finns dock inte 

framtagen. 

 

De nya vattenledningarna mellan vattentäkterna i Karlsnäs och Brantafors 

vattenverk avses förläggas under 2018. Sträckningen går, grovt redovisat, i 

södra delen i området mellan Ronnebyån och Klintabäcken samt i norra 

delen utmed väg 653. Förutom genom kommunägd mark så passerar 

ledningarna genom fastigheter som främst ägs av Fortifikationsverket och 

familjen Petri. Ledningsrättsavtal har upprättats med berörda fastighetsägare 

som reglerar förutsättningarna för upplåtelsen. I de aktuella avtalen finns 

inget reglerat kring möjlighet till cykelvägsutbyggnad. 

 

Samråd har hållits med Ronneby Miljö- och Tekniks VA-chef som i 

dagsläget inte ser några hinder till att cykelväg anläggs längs samma 

sträckning som de planerade vattenledningarna, men poängterar vikten av att 

ledningsentreprenaden inte får påverkas/försenas på något sätt pga dess 

samhällsnytta. Dessutom redovisar han att cykelvägen inte kan ligga direkt 

ovanpå ledningsgatan då det kommer att finnas ett stort antal 

luftningsanordningar som sticker upp som koner ur marken. Skall cykelväg 

anläggas måste detta ske som ett helt eget projekt. 
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För en ny gång- och cykelväg som anläggas med motsvarande standard som 

de övriga av kommunen utförda gång- och cykelvägarna, dvs asfalterad yta 

om 2,5 - 3 meters bredd samt med belysning, kommer investeringskostnaden 

grovt uppskattat att hamna i trakterna kring 10 Mkr (förutsatt att 

utbyggnaden sker i kommunens regi). Givetvis beror kostnaden på val av 

sträckning och dess terräng/geoteknik, men beloppet kan ses som en grov 

kostnadsindikation. Till detta tillkommer kostnader för markintrång samt 

drift- och underhållskostnader, där intrångsersättningen är svårbedömd men 

där DU-kostnaden uppskattningsvis bedöms hamna kring 150 tkr/år.    

 

Kommunledningsförvaltningen anser att utbyggnad av nya gång- och 

cykelvägar skall styras av vilka behov och ekonomiska platsförutsättningar 

som finns, dvs motsvarande på det sätt som Tekniska förvaltningen hittills 

jobbat med den prioriteringslista som lyfts i samband med budgetbered-

ningarna. Att, i enlighet med aktuellt medborgarförslag, ta möjligheten att 

dra nytta av en parallell VA-entreprenad kan anses lämpligt endast under 

förutsättning att sträckningen sammanfaller med redan tidigare behovsutrett 

projektförslag. I annat fall riskeras utbyggnaden att prioritera ned projekt 

med större behov och/eller belasta kommunens budget på ett onödigt sätt 

avseende kommande drift- och kapitaltjänstkostnader. Då aktuell sträckning 

i dagsläget inte finns behovsutredd anser kommunledningsförvaltningen att 

aktuellt medborgarförslag bör avslås.  

Förslag till beslut 

 Kommunledningsförvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag avslås.  

Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S) och Malin Norfall (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 46 Dnr 2017-000645 109 

Besvarande av medborgarförslag - eventuellt införande 
av begreppet "EXergi" i framtidens VA-verksamhet 
(taxesättning) 

 

Sammanfattning  

Efter turbulensen kring anslutningstaxor i VA-verksamheten föreslår 

medborgaren att kommunen med hjälp av Linnéuniversitetet i Växjö, låter 

utreda huruvida; 

bil 1) "Exergianalvs som verktyg inom VA-tekniken." VA-forsk, Rapport 

2003 nr 20." (del av) 5 A4.   

bil 2) "Nyckeltal för reningsverk -verktyg för effektivare resursanvändning". 

Svenskt Vatten, Utveckling, Rapport 2011 -15. (del av) 6 A4. 

http://vavgriffel.net/filer/Rapport 201145.  

Kan ligga som underlag för vår kommun att införa ett nytt och modernare 

synsätt genom att även beakta begreppet "EXergi" i framtidens VA-

verksamhet.  

Bedömning 

Miljöteknik har i sitt yttrande över medborgarförslaget skrivit att 

Exergibegreppet inte är allmänt vedertaget i VA-verksamheten och inte 

heller som Svenskt vattens ståndpunkt utan används främst inom den 

akademiska världen och bygger på teoretiska modeller. Miljöteknik försöker 

ligga i framkant och hålla sig ajour med vad branschorganet Svenskt vatten 

rekommenderar dem att efterleva.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.   

Deltar i debatten 

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

och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 47 Dnr 2017-000195 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tim Svanberg (C) om att påbörja ett försöksprojekt med 
trafiksäkerhetssystem av typen "actibump". 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag enligt motionen för att se över 

möjligheten att påbörja ett försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av 

typen "actibump" på något ställe i kommunen. 

För att kunna få fram ett kostnadsförslag från företaget EDEVA som säljer 

Actibump skickade Tekniska förvaltningen några intressanta platser till 

företaget där Actibump kan installeras. I bilagorna kan ni se platserna samt 

prisförslaget från EDEVA.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen tycker att Actibump är en effektiv och bra lösning 

för att hålla rätt hastighet på rätt plats. Actibump skall placeras där det sker 

stora förflyttningar av både oskyddade- och skyddade trafikanter.  

Enligt exempel på kostnadsförslaget för en Actibump kan kostnaden bli 

mellan 500 tkr - 700 tkr beroende på installationsplatsen. 

Tekniska förvaltningen anser att kostnaden för en Actibump är mer än en 

vanlig säkerhetsåtgärd för att reducera farten på våra gator. Dessutom 

kostnaden är inte beräknade i den årliga budgeten inom Gata och park.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen med 

hänvisning till ovanstående bedömning.  

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger 

Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige. 

Att bifalla motionen. 

Att uppdra åt kommunstyrelsen att uppdra åt tekniska förvaltningen att i 

samband med översyn av trafiksituationen vid de nya skolbyggnationerna 

påbörja ett försöksprojekt med ett trafiksäkerhetssystem av typen 

”actibump”. 

 

Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Kenneth 

Michaelssons (C) yrkande. 

 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget i forma av att avslå 

motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Kenneth 

Michelssons (C) yrkande.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Kenneth Michaelssons (C) yrkande röstar NEJ. 

De som önskar bifalla tjänsteförslaget röstar JA.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fyra (4) JA-röster 

och tre (3) NEJ-röster, varefter ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i 

enlighet med tjänsteförslaget och Malin Norfalls (S) yrkande.   

 

Namn JA NEJ 

Roger Fredriksson (M)  X 

Roger Gardell (L)  X 

Nicolas Westrup (SD) X  

Kenneth Michaelsson 

(C) 
 X 

Peter Bowin (V) X  

Tommy Andersson (S) X  

Malin Norfall (S) X  

Totalt  4 3 

    

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 48 Dnr 2018-000009 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 49 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

- Karlskrona kommun-Carl-Martin Laner, Pressmeddelande från 

Biosfärområde Blekinge Arkipelag 

 

- Region Blekinge, Jämställdhet och inkludering nyckel till ökad 

tillväxt för företag och regioner 

 

- Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:1  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delgivningsärendena till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 50 Dnr 2018-000018 300 

Investeringsåtgärder TF underställda 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

 Tekniska förvaltningen lämnar, på uppdrag av Kommunstyrelsen, förslag på 

reducering av investeringskostnader.  

Bedömning 

 Förslaget följer de anvisningar som getts om en reducering med 50 % av 

den budget som föreslagits av Tekniska förvaltningen. Reduceringen avser 

av Kommunstyrelsen särskilt utpekade, så kallade, löpande investeringar. Se 

”Budget 2018-2019 dispositioner och investeringar förslag KS 2017-11-28” i 

dnr 2017-000 476. Förslaget innehåller en reducering av investeringar för 

2018 samt en plan för 2019-2021. Dessutom bifogas en riskanalys över de 

föreslagna reduceringarna.  

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att fastslå tjänstemannaförslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastslå 

förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 

 


