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§ 150 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 151 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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Saxemara 1:51 och 1:84 
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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.      

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastigheterna Droppemåla 

1:95, Saxemara 1:84, Leråkra 2:10 och del av Leråkra 2:12 införlivas i 

verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Beslut avseende fastighet 

Saxemara 1:51 tas först efter att berörd fastighetsägare hörts i ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  
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Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Jörgen Holmström, Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 152 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.   

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan 

ställningstagande av arbetsutskottet.       

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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§ 153 Dnr 2018-000222 009 

Nya bestämmelser om generell rätt till kommunal 
avtalssamverkan 

 

Sammanfattning  

 Regeringen har lämnat förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som 

ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtalssamverkan. 

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 

 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson föredrar nyheterna i förslaget.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att notera informationen 

till protokollet.   

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (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.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunjuristen  
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§ 154 Dnr 2018-000213 346 

VA - avgift för fastigheten 1:67 i Bökevik, Ronneby 

 

Sammanfattning  

 Göran Johansson inkom den 23 mars 2018 med en skrivelse till 

kommunstyrelsen i Ronneby kommun. Han yrkar att den anslutningsavgift 

som i framtiden kommer att belasta hans fastighet Bökevik 1:67 i Ronneby 

Kommun nedsätts. Göran Johansson anför ömmande skäl som grund för 

nedsättning av anslutningsavgift. 

 

Kommunstyrelsen är inte beslutsfattare vid fakturering av VA-

anslutningsavgifter. Ronneby miljö och teknik AB är ett av kommunen 

helägt bolag som ansvarar för kommunens VA-verksamhet, såsom 

huvudman fakturerar bolaget VA-anslutningsavgifter. 

 

Besvär angående VA-anslutningsavgifter ska därför ställas till Ronneby 

Miljö och Teknik AB. 

 

Johanssons skrivelse bör därför avvisas. Johansson bör också hänvisas till 

Ronneby Miljö och Teknik AB som äger fatta beslut om utskickande av 

faktura för VA-anslutningsavgifter. 

 

Jurist Mathias Kågell låter meddela att skrivelsen tagits tillbaka av 

Johansson och att beslut därmed ej behöver fattas.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att avvisa 

Johanssons skrivelse. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen att Johansson ska hänvisas till Ronneby Miljö och Teknik 

AB.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet lämnas utan åtgärd 

då skrivelsen tagits tillbaka.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan åtgärd då 

skrivelsen tagits tillbaka.  

________________ 

Exp: 

Mathias Kågell, jurist  
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§ 155 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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Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på 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. 

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 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: 

Kommunstyrelsen  
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§ 156 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  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall tilltjänsteförslaget i form av 

att ett avtal tecknas om 10 år enligt bifogat förslag.      

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 teckna naturvårdsavtal enligt bifogat förslag om 10 

år. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 157 Dnr 2018-000147 167 

Informationsärende - Uppföljning enligt lag (2006:544) 
om extra ordinära händelser 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunstrateg Anders Engblom ger information i ärendet.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) och Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom, kommunstrateg/säkerhetssamordnare  
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§ 158 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. 

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.  

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar avslag på ansökan om arrende. 

 

Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Tommy 

Anderssons (S) yrkande.      
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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 avslå 

ansökan om arrende. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 159 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.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på förslaget minska 

arrendeavgiften och att arrendeavgiften om 8 000 kronor per år kvarstår.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

omförhandla arrendeavgiften utan låta avgiften om 8 000 kronor per år 

kvarstå. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 160 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 Miljö- 

och 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-fit-

anläggning. 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”).  

Deltar i debatten 

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

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

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via 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 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: 

Kommunstyrelsen 
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§ 161 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.  

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) 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 notera 

informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 162 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. 

http://www.ronneby.se/lindebo
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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. 

 

Planbeskrivning 

 Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av 

mätbara åtgärdsmål och omfattning kopplat till revideringen av 

planbestämmelse a₁ på plankartan.  

 Rubriken Byggnadskultur och gestaltning har reviderats något 

beträffande gällande riksintresseområde för kulturmiljön. 

 Avsnitten som berör gång- och cykeltrafik kompletteras 

avseende vägnätets standard. 
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 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. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 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.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ha 

någon erinran mot granskningsförslaget av detaljplanen för Hoby 1:73 med 

flera fastigheter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 163 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.      

Deltar i debatten 

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

(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 att ha 

någon erinran mot  förslaget i avvaktan på genomförandet av 

granskningsförfarandet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 164 Dnr 2017-000751 261 

Informationsärende - Uppsägning av arrendeavtal, 
Stora Ekön  

 

Sammanfattning  

Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen, ger 

information i ärendet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera informationen till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 165 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. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 

besluta om internkontrollplan 2018 för kommunledningsförvaltningen och 

näringslivsenheten enligt bifogat förslag 
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Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (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 

besluta om internkontrollplan 2018 för kommunledningsförvaltningen och 

näringslivsenheten enligt bifogat förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 166 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. 

Deltar i debatten 

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

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 lägga 

informationen till handlingarna. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 167 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. 
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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.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) och Tommy Andersson (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.      

Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 168 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 

4. 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 

man automatiskt med sig inför framtida riskarbete och kan då återigen se 
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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 

internkontrollreglemente och tillämpningsföreskrifter med fokus på 

ovanstående problemområde.  
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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), Malin Norfall (S) och 

Tommy Andersson (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.      

Beslut 

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. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 169 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, 

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 mål- 

och budgetprocesser för att stärka barn- och ungdomsperspektivet i Ronneby 

kommun.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

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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§ 170 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 ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

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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§ 171 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. 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) 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 lämna 

yttrande enligt förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(89) 
2018-04-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 172 Dnr 2018-000231 752 

Sesam - Utökning av verksamheten 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag socialnämnden 2018-03-27 § 43 

Sedan 2010 driver Ronneby socialförvaltning en verksamhet med stöd till 

personer utsatta för våld i nära relationer, Sesam. Verksamheten har från 

starten bestått av två personer som dels drivit ett skyddat boende med tre 

lägenheter dels gett praktiskt stöd och samtalsstöd individuellt . Antalet 

personer som söker hjälp av Sesam har ökat dramatiskt under 2017. En 

ökning av antalet inkomma ärenden på drygt 60 %. En stor del av ökningen 

kan hänföras till nyanlända personer. Det är en större andel av personerna 

som söker hjälp som är i behov av skyddat boende. Det har även blivit 

vanligare med behov av hjälp att flytta från kommunen ofta som en följd av 

hedersproblematik. Det ökade antalet ärende samt ett större skyddsbehov i 

många ärenden har lett till en kraftigt ökad arbetsbelastning för de två 

personer som arbetar på Sesam. Trots ett tillfälligt tillskott av timanställd 

personal är den höga arbetsbelastningen ett hot mot både personalens 

arbetsmiljö och kvalitén i verksamheten.      

Bedömning 

Enligt min bedömning behöver Sesam tillföras personalresurser för att 

upprätthålla kvalitét och erbjuda en rimlig arbetsmiljö för personalen. Det är 

inte möjligt att tillföra resurser från andra delar av Socialförvaltningen. 

Huvudorsaken till den ökade arbetsbelastningen är det ökade antalet 

nyanlända i behov av stöd från Sesam. Det är därför rimligt att Sesam tillförs 

resurser från de medel som kommunen erhåller för mottagande av flyktingar. 

Resursbehovet under 2019 och framåt får hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen.      

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel till 

utökning av personalen på Sesam under resterande del av 2018 med 410 tkr.      
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Socialnämndens beslut 2018-03-27 

Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel till utökning 

av personalen på Sesam under resterande del av 2018 med 410 tkr. 

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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§ 173 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.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på 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. 

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 den av förbundet upprättade 

årsredovisningen för år 2017 samt att i enlighet med revisionsberättelsen, 

bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge ansvarsfrihet för 

2017. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 174 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. 

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till förslag två i tjänsteförslaget, att beslut 

tas 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.   
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Peter Bowin (V) yrkar bifall till socialnämndens beslut. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till socialnämndens beslut 

med tillägget att det i beslutsformuleringen görs tydligt att det handlar om ett 

tillfälligt stimulansbidrag/ habiliteringsersättning. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att arbetsutskottet bifaller 

ordförandens eget yrkande. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla ordförandens yrkande röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) yrkande röstar nej.      

Omröstningsresultat  

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fem (5) ja-röster 

och en (1) nej-röst, varefter ordförande finner att arbetsutskottet bifaller 

ordförandens eget yrkande. 

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Roger Gardell (L) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Peter Bowin (V) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Norfall (S) X   

Totalt 5 1  
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Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 175 Dnr 2018-000177 101 

Information från kommunikationsenheten 

 

Sammanfattning  

Johan Sandberg, tillförordnad kommunikationschef, ger information i 

ärendet.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Johan Sandberg, tf. kommunikationschef  
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§ 176 Dnr 2018-000239 105 

Verksamhetsspecifika logotyper  

 

Sammanfattning  

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

utomstående verksamhetslogotyper tas upp för godkännande av 

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

 

För användning av verksamhetsspecifika logotyper gäller att kommunala 

verksamheter som använder egen logotype ska tillse att den alltid används 

tillsammans med Ronneby kommuns logotype. [Kommunfullmäktige § 128 

2017-04-27]  

Bedömning 

Kommunala verksamheter som idag använder en egen logotyp är följande: 

 Gymnasieskolan Knut Hahn 

 Blekinge Naturbruksgymnasium 

 Sjöarpskolan 

 Kunskapskällan 

 Kulturskolan 

 Kulturcentrum 

 Brunnsbadet 

 CEFUR 

I bifogad presentation finns dessa logotyper avbildade. 

Förutom de verksamhetsspecifika logotyperna finns också projektspecifika 

logotyper. Även dessa finns med i presentationen. För dessa logotyper gäller 

samma regler som för de verksamhetsspecifika men det finns inget uttalat 

beslut att dessa ska godkännas av kommunfullmäktige. Däremot föreslår 

kommunikationsenheten att även dessa godkänns.  
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De projektspecifika logotyper som idag används är: 

 Business Ronneby 

 Kilen 

 Kaoskompaniet 

 Cela 

Förslag till beslut 

Kommunikationsenheten föreslår kommunstyrelsen att föreslå att 

kommunfullmäktige godkänner användning av dessa verksamhetsspecifika 

logotyper under förutsättning att de används i kombination med Ronneby 

kommuns logotyp. 

 

Kommunikationsenheten föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 

kommunfullmäktige godkänner användning av dessa projektspecifika 

logotyper under förutsättning att de används i kombination med Ronneby 

kommuns logotyp.  

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

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

förvaltningschefgruppen för yttrande innan beslut tas i ärendet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera ärendet till 

förvaltningschefgruppen innan beslut tas i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén, förvaltningschef 

Förvaltningschefsgruppen (FCG) 
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§ 177 Dnr 2018-000153 019 

Remiss; Aktualisering av Attraktiva Blekinge - regional 
utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020 

 

Sammanfattning  

 Region Blekinge har aktualiserat den regionala utvecklingsstrategin för 

Blekinge 2014-2020 och önskar att synpunkter från remissinstanser skall 

vara regionen till handa innan 30 april 2018. Tidsperspektivet, målen och 

insatsområdena är de samma som i tidigare version. Det som aktualiserats är 

att ett ungdoms- och integrationsperspektiv lyfts in. Indikatorerna har sets 

över för att möjliggöra förenklad uppföljning av målen. För att bättre förstå, 

förklara och visualisera förändringar är indikatorerna i den mån det är 

möjligt nedbrutna på kön, ålder samt in- och utrikes födda. Faktaunderlaget 

är uppdaterat och baserat på offentlig tillgänglig statistik. Nya tematiska som 

en del i kapitlet Genomförande. Kapitlet Horisontella Perspektiv i tidigare 

version har arbetats om till ett kapitel som heter Hållbar Regional 

Utveckling, i vilket Agenda 2030 lyfts fram.      

Bedömning 

 I sak är inte innehållet i den Regionala Utvecklingsstrategin ändrat, det är 

alltså ingen ny strategi som ligger för remissyttrande. De förändringar som är 

föreslagna syftar till aktualisering, förtydligande och förenkling av 

måluppfyllelse och därtill kopplade indikatorer. Tematiska strategier är 

tydligare kopplade till genomförande, Horisontella mål har nu en koppling 

till Agenda 2030 och ungdoms- och integrationsperspektivet har lyfts fram. 

Den reviderade strategin utgår från nuläge med en aktuell omvärldsanalys en 

uppdatering av statistik och tydligare uppföljningsindikatorer.    

Förslag till beslut 

 Näringslivsenheten föreslår att KSAU i remissyttrande ställer sig positiva 

till den av Region Blekinge föreslagna aktualiseringen av Attraktiva 

Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020, och uppdrar 

åt Näringslivschefen att vidarebefordra detta svar till Region Blekinge innan 

den 30 april 2018.  

Deltar i debatten 

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

(S). 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

58(89) 
2018-04-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

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 att i remissyttrandet ställa sig 

positiva till den av Region Blekinge föreslagna aktualiseringen av Attraktiva 

Blekinge – regional utvecklingsstrategi för Blekinge 2014-2020, och uppdrar 

åt Näringslivschefen att vidarebefordra detta svar till Region Blekinge innan 

den 30 april 2018. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

59(89) 
2018-04-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 178 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande återrapportering av delegationsbeslut:    

 Återrapportering av delegationsbeslut, personalfrågor 

kommunstyrelsen. 

 Återrapportering av delegationsbeslut, tekniska förvaltningen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera de återrapporterade 

delegationsbesluten till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

de återrapporterade delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 179 Dnr 2018-000176 101 

Förslag att genomföra organisationsutredning 

 

Sammanfattning  

Vid årsskiftet 2017/2018 började en ny kommunallag (2017:725) att gälla. 

Den nya lagen ställer bl.a. krav på hur en kommun får vara organiserad för 

att uppfylla lagens intentioner och krav. För Ronneby kommuns del krävs 

organisatoriska förändringar för att anpassas till kommunallagen. Rent 

översiktligt blir följden av den nya lagen att tekniska förvaltningen upphör 

som egen förvaltning och inordnas i kommunledningsförvaltningen. 

Detsamma gäller för näringslivsenheten, som idag är organiserad som ett 

eget spår direkt underställd kommunstyrelsen och därmed är en 

parallellorganisation till övrig kommunal verksamhet.  

Inför en ny mandatperiod och med den nya lagstiftningens krav som 

bakgrund finns stor anledning att göra en organisationsöversyn av 

framförallt nuvarande kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och 

näringslivsenhet. 

Behovet av en så omfattande översyn som behövs bör göras av extern 

utredare varför tjänsten bör upphandlas. Resultatet av översynen bör vara 

klart senast i augusti 2018.  

Bedömning 

Vid årsskiftet 2017/2018 började en kommunallag (2017:725) att gälla. Den 

nya lagen ställer bl.a. krav på hur en kommun får vara organiserad för att 

uppfylla lagens intentioner och krav. 

Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig 

förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. 

Ramverket ska ge goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra 

till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. 

Ramverket bör också ge medlemmar och samhället i övrigt en möjlighet att 

följa och granska aktiviteten i kommuner och landsting. För att möjliggöra 

insyn och uppföljning krävs att ramverket präglas av tydlighet och en klar 

ansvarsfördelning. I detta sammanhang krävs att den kommunala 

organisationen anpassas till den nya lagstiftningen. 

I den nya lagen är rollfördelningen mellan de anställda och de 

förtroendevalda tydliggjord. Varje kommun och landsting ska ha en 

tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda. All 

beslutanderätt i den nya lagen, i likhet med nuvarande lag, utgår från de 
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förtroendevalda. Reglerna för anmälan av delegationsbeslut har förenklats 

genom att nämnderna själva beslutar om vilka beslut som ska anmälas. 

Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den 

kommunala anslagstavlan. Den kommunala anslagstavlan är i fortsättningen 

webbaserad.  

För Ronneby kommuns del krävs organisatoriska förändringar för att 

anpassas till kommunallagen. Rent översiktligt blir följden av den nya lagen 

att tekniska förvaltningen upphör som egen förvaltning och inordnas i 

kommunledningsförvaltningen. Detsamma gäller för näringslivsenheten, 

som idag är organiserad som ett eget spår direkt underställd 

kommunstyrelsen och därmed är en parallellorganisation till övrig 

kommunal verksamhet.  

Inför en ny mandatperiod och med den nya lagstiftningens krav som 

bakgrund finns stor anledning att göra en genomgripande 

organisationsöversyn av framförallt nuvarande kommunledningsförvaltning, 

teknisk förvaltning och näringslivsenhet. Behovet av en så omfattande 

översyn som behövs bör göras av extern utredare varför tjänsten bör 

upphandlas. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot enheten för sekretariat 

och samordning, Cefur, hela tekniska verksamheten samt då särskilt mark- 

och exploateringsarbetet. Inom näringslivsenheten bör verksamheterna som 

idag är fysiskt placerade på Soft Center granskas särskilt ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Resultatet av översynen bör vara klart senast i 

augusti 2018.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ge Kommunstyrelsen i förslag att 

ge kommundirektören i uppdrag att upphandla och genomföra en 

organisationsutredning avseende kommunledningsförvaltningen, tekniska 

förvaltningen samt näringslivsenheten. Utredningen finansieras via 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

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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§ 180 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.   

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen är besvarad. 
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Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att arbetsutskottet bifaller 

ordförandens eget yrkande. 

 

Omröstning begäras och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla ordförandens eget yrkande röstat ja. 

De som önskar bifall Nicolas Westrups (SD) yrkade röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fem (5) ja-röster 

och en (1) nej-röst, varefter ordförande finner att arbetsutskottet bifaller 

ordförandens eget yrkande. 

 

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Roger Gardell (L) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Peter Bowin (V) X   

Tommy Andersson (S) X   

Malin Norfall (S) X   

Totalt 5 1  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 181 Dnr 2016-000659 730 

Besvarande av motion avseende att underlätta 
pensionärernas flyttning 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) har inkommit med en motion avseende att underlätta 

pensionärers flyttning. Många pensionärer bor i en för stor bostad och hade 

kunnat flytta till ett trygghetsboende men boendeformen anses vara dyr. 

Sune Håkansson anser att en lösning skulle kunna vara att det kommunala 

bostadsföretaget bygger trygghetsbostäder i form av insatslägenhet med en 

avgift under gränsen för bostadstillägg samt med en prisgaranti där det 

kommunala bostadsföretaget förbinder sig att köpa tillbaka lägenheten för 

det ursprungliga priset. Fördelarna med ett sådant system är enligt Sune 

Håkansson att de boende får en modern standard, gemenskap, lagom stort 

boende och att kommunens kostnader sjunker på grund av 

samordningsvinster. 

Bedömning 

Det finns idag ett kommunalt trygghetsboende på Espedalen. Ytterligare 

privata intressenter har visat intresse av att etablera sig i Ronneby och att 

bygga trygghetsboende. Med ett större antal trygghetsboende i kommunen 

ökar också möjligheten till att välja boende och genom det kan fler invånare 

ta steget att flytta från sin villa till lägenhet. Genom boendeformen 

trygghetsboende kan kommunens kostnad för exempelvis hemtjänst minskas, 

dels genom att boendeformen erbjuder en modern standard dels genom 

samordningsvinster då det är en byggnad att besöka brukare i.  
 

Äldrenämnden har yttrat sig och är positiva till motionens anda och förslaget 

från nämnden är att ge kommunstyrelsen eller Ronnebyhus i uppdrag att 

underlätta för pensionärer att flytta från villa till trygghetsboende.  

 

Kommunen jobbar redan med att få till flera trygghetsboenden. Att få till en 

omflyttning kring bostäder är en fråga som hanteras även på riksnivå. Ett 

direkt investeringsbidrag föreslås i SOU 2015:85. Där föreslås också ett 

paket med åtgärder inom fyra områden i syfte att få fart på bland annat 

omflyttning. De områdena är: 

 

 förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet, 
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 få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med 

fokus på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap, 

 underlätta för seniorer att flytta till – eller bo kvar i – en bostad 

som det går att åldras i, samt att 

 främja forskning och annan kunskapsutveckling kring 

tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet. 

 

Ett annat alternativ kan vara att kommunen jobbar vidare med att försöka få 

till stånd byggande av kooperativa hyresrätter i kommunen. En kooperativ 

hyresrättsförening är en ekonomisk förening som hyr ut minst tre lägenheter 

till sina medlemmar. Föreningen är hyresvärd och hyresgästen är medlem i 

föreningen. Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan vanlig hyresrätt 

och bostadsrätt. Hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten stämmer till stor 

del överens med vad som gäller vid vanlig hyra. Gällande ansvar och risk så 

betalar varje medlem en insats och eventuellt en upplåtelseinsats i samband 

med att han eller hon får hyra en lägenhet. Medlemmarna är inte personligt 

ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna 

insatsen. Som boende kan medlemmen också påverka förhållandet i 

fastigheten men utan att behöva ta det ansvar som ett ägande innebär. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på återremittera ärendet för tydligare svar på 

motionens intention och frågeställning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 

tydligare svar på motionens intention och frågeställning. 

________________ 

Exp: 

Anna Hansen, exploateringschef   
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§ 182 Dnr 2017-000589 101 

Besvarande av motion från Lova Necksten (MP) 
avseende att servera helt vegetarisk-vegansk mat i 
skolan och förskolan  

 

Sammanfattning  

Lova Necksten från Miljöpartiet föreslår i en motion att Ronneby kommun 

ska servera helt vegetarisk-vegansk mat till de som önskar detta i våra skolor 

och förskolor samt att kockar och övrig kökspersonal vid behov ges 

fortbildning i att laga helt vegetarisk-vegansk kost. Enligt Lova Necksten är 

de elever som idag önskar äta vegansk kost hänvisade till skolans 

salladsbuffé vilket gör det svårt att få till en fullvärdig måltid som kan 

tillgodose elevernas näringsbehov.  

  

Bedömning 

 Enligt Fullmäktigebeslut 2002 § 108  

 From ht 2002 skall elever/barn som önskar annan kost av 

religiösa/etiska skäl erbjudas alternativ till fläskkött när det gäller 

luncher. Alternativet kommer baseras på annan animalisk produkt 

eller vegetarisk kost enligt elevens önskemål. 

 Eftersom det kan finnas önskemål om annat utbud av mat begränsas 

förändringen till att gälla elever/barn som inte äter fläsk. 

Vegetarisk kost delas traditionellt in i olika grupper: 

 Veganmat består helt av vegetabilier utan något inslag från djurriket, 

alltså varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung. 

 Lakto-vegetarisk mat innehåller vegetabilier och mjölkprodukter. 

 Lakto-ovo-vegetarisk mat innehåller vegetabilier, mjölkprodukter 

och även ägg. 

Kostenheten serverar sedan 2002 lakto-ovo-vegetariska maträtter till 

barn/elever som inte äter fläsk och önskar vegetarisk kost samt till 

barn/elever som önskar halalslaktat kött. Kostenheten serverar även elever 

som önskar vegetarisk kost lakto-ovo-vegetarisk kost efter att det fått 

information av skolsköterskan om vikten att inte bara utesluta vissa 

livsmedel utan att ersätta dessa med andra vegetabilier. Vi har salladsbufféer 
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på samtliga skolor som erbjuder olika grönsaker och rotfrukter tillsammans 

med baljväxter och 2 dressingar varav en är oljebaserad för att passa 

veganer.  

 

Med lakto-ovo-vegetarisk kost är det lätt att äta tillräckligt med protein men 

det kan däremot vara svårt att komma upp i tillräckliga mängder järn. Mjölk, 

ost och ägg är rika på protein, många mineraler och vitaminer men har ett 

lågt innehåll av järn. Goda vegetabiliska järnkällor är böner, linser, ärtor, 

fullkornsprodukter och de flesta mörkgröna grönsaker (exempelvis grönkål 

och spenat). 

 

Att utesluta animaliska livsmedel helt, det vill säga att bara äta veganmat, 

kräver goda kunskaper om mat, näringsämnen och noggrann planering. 

Veganmat saknar helt vitamin B12, som bara finns i animaliska livsmedel. 

Det är också betydligt svårare för kroppen att utnyttja järnet i vegetabilierna. 

Oftast innehåller veganmat även mindre protein, kalcium, riboflavin (B2) 

och D-vitamin än en meny med animalier. Eftersom en veganmeny aldrig 

kan göras helt näringsmässigt tillfredställande krävs därför kosttillskott av 

åtminstone vitamin B12 och D-vitamin. Det är också viktigt att ha en bra 

dialog med vårdnadshavaren, och vara tydlig med att det är vårdnadshavaren 

och inte förskolan/skolan, som ansvarar för att maten kompletteras med 

kosttillskott. 

Tallriksmodellen för vegetarianer har tre delar: 

 Den första fylls med potatis, pasta, bulgur, bröd eller liknande. Gärna 

fullkornsprodukter. För den som behöver mycket energi kan den här 

delen göras större. 

 Den andra, lika stora delen, fylls med grönsaker och rotfrukter. För 

den som vill hålla igen, kan den här delen gärna få utgöra halva 

tallriken. 

 Den sista, lite mindre delen, fylls med baljväxter, sojaprodukter, 

quorn eller ägg (quorn och ägg är ej veganmat). 

Således finns idag möjlighet för veganer att äta varm potatis, pasta, bulgur 

eller liknande, grönsaker, rotfrukter och dressing. Vissa av våra vegetariska 

rätter är även veganska och då skriver vi ut det på menyn på 

Gymnasieskolan Knut Hahn och Kallingeskolan där vi erbjuder vegetarisk 

alternativ till samtliga elever. 

Livsmedelsverket avråder inte från veganmat om förskolan och skolan har 

den kompetens och resurser som krävs för att servera en väl planerad 

veganmeny. Kunskap om veganmat är idag inte allmän kunskap och finns 
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inte hos personalen i kommunens kök. Vi uppskattar att det är ganska få som 

önskar veganmat vilket gör att arbetsinsatsen och kostnaden blir betydande 

per portion med utbildning, menyplanering samt själva matlagningen. 

Kostenheten är idag resursmässigt inte anpassad att kunna tillgodose 

önskemål om veganmat. Kostenheten ställer sig dock positiv till att 

undersöka möjligheten att införa t ex en 4 veckors rullande, näringsberäknad 

veganmeny för att tillgodose önskemål och samtidigt säkerställa 

näringsriktigheten. Detta kräver eventuellt att kostpolicyn ändras samt att 

dialog med vårdnadshavare säkerställs angående vårdnadshavarens ansvar 

att maten kompletteras med kosttillskott. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremittera ärendet och att det 

kompletteras med ett beslutsförslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att 

kompletteras med ett beslutsförslag. 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  
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§ 183 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.   

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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besvara motionen med att den inte är aktuell. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 184 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 

ska 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: 

 

 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 
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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. 

 

 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 
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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 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 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 motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 185 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå medborgarförslaget 

med hänvisning till att ett namnbyte av Hallabro faller utanför 

kommunfullmäktiges befogenhetsområde.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget med hänvisning till att ett 

namnbyte av Hallabro faller utanför kommunfullmäktiges 

befogenhetsområde. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 186 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.  

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 anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 187 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.   

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.      
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Beslut 

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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 188 Dnr 2018-000009 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande inbjudningar till kurser och konferenser under 

sammanträdet: 

 Bräkneåns vattenråd, Vad händer med våra vattendrag? 

 

 Länsstyrelsen Blekinge län, Klimatsamtal på Residenset 30 maj 

 

 Länsstyrelsen Blekinge län, Välkommen till en dag om hälsa och hur den 

påverkas av vår närmiljö! 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 189 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 

 Landstinget Blekinge, § 18 2018-02-12 

 Olofströms kommun, § 29 2018-03-19  

 Sölvesborgs kommun, § 32 2018-03-26 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 190 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.      
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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,  

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). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

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 
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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. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 191 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.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) och Tommy Andersson (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.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen och lägga ärendet till handlingarna. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


