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§ 298 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare och justering av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

- Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige, Mats Roxling (M) lyfts in som ärende 5 på 

dagordningen. 

- Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i fritid- och 

kulturnämnden, Carlos Michea (V) lyfts in som ärende 6 på 

dagordningen. 

- Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49- Markbyte lyfts in som ärende 36 

på dagordningen. 

 

Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M) föreslås utses till att justera 

kvällens protokoll. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen samt utse Malin 

Norfall (S) och Roger Fredriksson (M) till att justera kvällens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 299 Dnr 2017-000011 101 

Allmänhetens frågestund 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga frågor lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 300 Dnr 2017-000579 109 

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

Sara Blixt lämnar följande medborgarförslag om att sänka hastigheten på del 

av Ronnebyvägen i Kallinge: 

Sammanfattning  

Trafiksituationen på Ronnebyvägen är ohållbar då bilar, lastbilar och andra 

fordon kör alldeles för fort på vägsträckan. Det gäller sträckan från 

korsningen Lindvägen/Ronnebyvägen fram till korsningen 

Slåttagårdsvägen/Ronnebyvägen. Detta är en sträcka på uppskattningsvis 

300 meter.  

Vi har vid ett flertal tillfällen läst om olyckor på aktuell vägsträcka. Nu 

senast i slutet av augusti då en motorcyklist slungades i vägbanan efter 

kollision med en bil. Tidigare under våren avled en kvinna till följd av de 

skador hon ådrog sig då hon blev påkörd vid övergångstället placerat vid 

Hyndekullavägen/Ronnebyvägen. Det rör sig mycket barn i området då de 

tvingas korsa Ronnebyvägen när de ska till/från Slättagårdsskolan. Jag 

hävdar att det är av yttersta vikt att få ner hastigheten till 30 km/h under 

dagtid på denna vägsträcka för att undvika ytterligare dödsolyckor. Jag ser 

nästan dagligen att det är på väg att inträffa olyckor på vägsträckan.     

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 301 Dnr 2017-000590 109 

Medborgarförslag - Framtida möjligheter för alla våra 
invånare 

Nils-Erik Mattson lämnar följande medborgarförslag om el-tariffsystemet:  

Sammanfattning  

Då hela vårt el-tariffsystem står inför en stor omdaning fram mot det "smarta 

elnät" är det av yttersta vikt att våra två kommunala bolag "Ronnebyhus AB 

och Miljöteknik AB samarbetar kring det nya taxesystemet.  

Redan 2014 lät staten göra en utredning, SOU 2014:84 "Planera för effekt", 

som tydligt beskrev hur framtidens elnäts taxor bör/kommer att vara 

uppbyggda för att på ett kostnadsriktigare sätt fördelar 

kundkostnader/intäkter för vårt nätbolag. Dagens fördelning med en mycket 

hög kostnadsandel, ca 60%) som en fast kostnad (säkringsberoende) 

tillsammans med en energi-andel (ca 40% i kWh) rimmar mycket dåligt med 

hur kundens användning av vårt elnät ser ut och speglar inte alls nätbolagets 

behov av intäkter. Denna taxa ger elkunderna idag en obetydlig möjlighet att 

styra sin elanvändning och därmed sina kostnader.  

Kommande nät-taxor förväntas byggas upp av tre delar, en låg fast del ca 

15%, därtill en EFFEKT-del, till ca78-80% där kunderna kan styra sin 

användning av EFFEKT (kW) via en "lägenhetstank" till nytta för sin egen 

plånbok, men även till nytta för nätbolagets totala intäkter. Taxan består 

också av en energi del (i kwh) på ca 5-7 %. Förebild för detta taxesystem är 

sol|entuna@energi.se. 

För att våra kunder (där en mycket stor del är vanliga hyresgäster) skall 

kunna bidra i detta nya smarta el-system krävs att byggherren utrustar 

lägenheterna med en "lägenhetstank". Något som villaägare lätt kan göra på 

eget bevåg, däremot inte hyresgästerna. Därför krävs att kommunledningen 

inser behovet av och fördelen med ett närmare samarbete mellan våra två 

kommunala bolag Ronnebyhus AB och Miljöteknik AB. Det för att 

framtidens lägenhetskunder i t.ex. Kilenområdet skall kunna bli delaktiga i 

”det smarta elnätet".  

En hörnpelare i det nya "smarta elsystemet" är den "efterfrågeflexibilitet" 

som tydligt påtalas i SOU 2014:84 och som härmed kan bli verklighet í vâr 

kommun. Inom fjärrvärmeområden bör naturligtvis "tankarna" matas med 

"vinter"-fjärrvärme, utanför dessa områden lika naturligt drivas med köpt 

"grön"-el (eller med kommande kommunal) sol-el. 

mailto:sol%7Centuna@energi.se
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I SOU 2014:84 ses denna möjlighet som en tillväxts faktor för samhället. Än 

mer i vår kommun, då vi har en industri som med fördel tros kunna utveckla 

en mycket bra "lägenhetstank". 

 

Medborgarförslaget innebär att  

kommunledningen påtalar det ovan förordade samarbete mellan våra två 

kommunala bolag, 

och att, även inarbetar principen om lägenhetstankar i kommande avtal med 

andra exploatörer och byggherrar. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 302 Dnr 2017-000539 101 

Anhållan om entledigande från uppdraget som 
ersättare i utbildningsnämnden, Kennet Henningsson 
(C) 

 

Sammanfattning  

Kennet Henningsson (C) anhåller i en skrivelse om entledigande från 

uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kristina Valtersson (C). 

Yrkanden 

Kristina Valtersson (C) yrkar på att utse Jonatan Glader (C) till ny ersättare i 

utbildningsnämnden.       

Propositionsordning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Kenneth Henningsson (C) från 

uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden samt att utse Jonatan Glader 

(C) till ny ersättare. 

________________ 

Exp: 

Kennet Henningsson 

Jonatan Glader 

Utbildningsnämnden 

Enheten för samordning- utveckling och sekretariat  

Personalenheten  

Akten 
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§ 303 Dnr 2017-000581 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige, Mats Roxling (M) 

 

Sammanfattning  

Mats Roxling (M) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mats Roxling (M) från uppdraget 

som ersättare i kommunfullmäktige. 

 

Protokollsutdrag översänts till Länsstyrelsen i Blekinge Län med begäran om 

ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige i 

Ronneby. 

________________ 

Exp: 

Länsstyrelsen i Blekinge Län 

Enheten för samordning, utveckling- och sekretariat 

Akten 
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§ 304 Dnr 2017-000596 101 

Anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot 
i fritid- och kulturnämnden, Carlos Michea (V) 

 

Sammanfattning  

Carlos Michea (V) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ledamot i fritid- och kulturnämnden.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar på att utse Ronny Petersson (V) till ny ledamot i 

fritid- och kulturnämnden efter Carlos Michea (V).      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Carlos Michea (V) från uppdraget 

som ledamot i fritid- och kulturnämnden samt att utse Ronny Petersson (V) 

till ny ledamot. 

________________ 

Exp: 

Carlos Michea  

Ronny Petersson 

Fritid- och kulturnämnden  

Enheten för samordning- utveckling och sekretariat  

Personalenheten 

Akten 
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§ 305 Dnr 2017-000543 101 

Fyllnadsval till ny ersättare i fritid- och kulturnämnden 
efter Catarina Christensson (S) 

 

Sammanfattning  

Johan Svedberg (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ledamot i fritid- och kulturnämnden samt ersättare kommunfullmäktige.      

Kommunfullmäktiges beslut 2017-06-21 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Johan Svedberg (S) från uppdraget som ledamot i fritid- 

och kulturnämnden samt ersättare i kommunfullmäktige. 

2. Fyllnadsval till uppdraget som ledamot i fritid- och kulturnämnden 

bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde i augusti 2017. 

3. Protokollsutdrag ges in till länsstyrelsen med begäran om ny 

sammanräkning för utseende av ny ersättare i kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-31 

Kommunfullmäktige beslutar utse Catarina Christensson (S) till ny ledamot i 

fritid- och kulturnämnden. 

Fyllnadsval till ny ersättare i fritid- och kulturnämnden efter Catarina 

Christensson (S) bordläggs till kommunfullmäktiges sammanträde i 

september 2017. 

Deltar i debatten 

 I debatten deltar Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att utse Lars Andersson (S) till ny ersättare i 

fritid- och kulturnämnden efter Catarina Christensson (S).      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars Andersson (S) till ny ersättare i 

fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Lars Andersson 

Fritid- och kulturnämnden  

Enheten för samordning- utveckling och sekretariat  

Personalenheten 

Akten 
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§ 306 Dnr 2017-000544 101 

Fyllnadsval till ny ersättare i utbildningsnämnden efter 
Lennart Gustafsson (L) 

 

Sammanfattning  

Christian Mahrle (L) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget 

som ledamot i utbildningsnämnden.      

Kommunfullmäktiges beslut 2017-08-31 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Entlediga Christian Mahrle (L) från uppdraget som ledamot i 

utbildningsnämnden. 

2. Utse Lennart Gustafsson (L) till ny ledamot i utbildningsnämnden. 

 

Fyllnadsval till ny ersättare i utbildningsnämnden efter Lennart Gustafsson 

(L) bordläggs till sammanträdet i september 2017.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att utse Julia Gustafsson (L) till 

ny ersättare i utbildningsnämnden efter Lennart Gustafsson (L).      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar utse Julia Gustafsson (L) till ny ersättare i 

utbildningsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Julia Gustafsson 

Utbildningsnämnden 

Enheten för samordning- utveckling och sekretariat  

Personalenheten  

Akten 
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§ 307 Dnr 2017-000586 759 

Fråga till ordförande i Socialnämnden, Åsa Evaldsson 
angående möjligheter för medborgare till digital 
ärendehantering 

Lena Mahrle (L) lämnar följande fråga till ordföranden i socialnämnden Åsa 

Evaldsson (M): 

Sammanfattning  

Min fråga handlar om digitaliserade processer i våra kommunala 

serviceutbud.  

Hur långt i utvecklingen har vår socialförvaltning kommit i detta arbete. Är 

det idag möjligt för medborgarna att ansöka om exempelvis ekonomiskt 

bistånd digitalt eller hanteras ansökningarna manuellt/pappersbaserat.  

För Liberalerna är det självklart att behandla de viktiga sociala ärendena så 

effektivt som möjligt. Kan vi frigöra personal från pappershantering och 

fördela dem till faktiskt arbete med människor som behöver stöd tycker jag i 

alla fall att det är det vi ska göra.  

Jag ber därför Åsa Evaldsson(M) besvararar nedanstående frågor: 

Kan medborgare ansöka om socialt stöd i någon form i dagsläget? 

Hur kommer ni i socialnämnden att arbeta med denna fråga framöver?  

 

Åsa Evaldsson (M) besvarar frågan muntligen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lena Mahrle (L) och Åsa Evaldsson (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Mahrle 

Åsa Evaldsson 

Akten 
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§ 308 Dnr 2017-000009 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att inga interpellationer 

lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 309 Dnr 2017-000531 101 

Begäran om undantag från valbarhetskravet enligt 
kommunallag (1991:900) 4 kap. § 8, Christoffer 
Stenström (M) 

 

Sammanfattning  

Christoffer Stenström (M) begär i en skrivelse om undantag från 

valbarhetskravet enligt kommunallag (1991:900) § 8.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på att ärendet dras ur.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att dra ut ärendet. 

________________ 

Exp: 

Nils Ingmar Thorell  

Christoffer Stenström 
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§ 310 Dnr 2017-000502 001 

Framtidens skolor  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige tog 2017.03.30 (§ 97, Dnr 2016.291-61 1) beslut i 

frågan om ”Lokalutredning 2015”. Beslutet är nu omsatt till praktiskt arbete 

med arbetsnamnet ”Framtidens skolor” i Ronneby Kommun. Tidplan är 

framtagen och vi ligger i fas med den i vårt arbete.  

Bedömning 

Under maj/ juni fick jag reda på att nya möjligheter fanns, då det gäller 

evakueringslokaler för Snäckebacksskolan, som enligt nuvarande tidplan 

skall evakueras och byggas om under 2018.   

Enligt min bedömning kan de alternativa evakueringslokalerna, dvs. ABRIs 

lokaler i kv Svarven, bli alldeles utmärkta även som permanenta skollokaler. 

Fördelarna är många, inte minst de ekonomiska. Ronneby kommun kan 

spara upp emot 150 000 tkr utan att minska på kvalitetskraven för de nya 4-9 

skolorna och förskolorna. Jag har listat de fördelar och nackdelar jag kan se, 

i särskild bilaga till tjänsteskrivelsen. Det finns välgrundade anledningar att 

ompröva delar av Kommunfullmäktigebeslutet från 2017.03.30.   

Om nytt beslut tas senast i september 2017, kan vi fortsätta enligt den tidplan 

som nu gäller, men med ändrad inriktning enligt mitt förslag. Se bilaga.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen beslutar 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att:   

 Snäckebacksskolan byggs om enligt det beslut som redan är taget, 

men arbetet med ombyggnad påbörjas juni 2019. 

 Snäckebacksskolans elever + åk 4-6 elever från vissa skolor flyttas 

till en helt ombyggd 4-9 skola i ABRIs lokaler. Möjlig inflyttning 

sommaren 2019. 

 ABRIs lokaler, kv Svarven, byggs om till en permanent 4-9 skola 

(650-700 elever) inklusive tillagningskök och idrottslokaler. 

Moderna lokaler för särskolans träningsskoleverksamhet tillskapas i 

samma byggnad. 

 Skogsgårdsskolan byggs om och anpassas till en modern, 

miljöanpassad förskola alternativt rivs för att ge plats för en ny 
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modern förskola 10-12 avdelningar, när Snäckebacksskolan är 

ombyggd. 

 Saxemaraskolan anpassas för ytterligare förskoleplatser 2019. 

Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F-3 med 

fritidshem år 2021-2022. 

 Förskolan, l0 avdelningar i södra Kallinge, byggs enligt tidigare 

beslut. 

 Utbildningsnämnden får i uppdrag att teckna avtal med ABRI. 

 Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med 

detaljplaneändring i området. 

Utbildningsnämnden återkommer under våren 2018 med behovsbedömning 

avseende inventarier för de nya 4-9 skolorna samt Skoggårdsskolans 

förskola 10-12 avdelningar. Utbildningsnämnden återkommer också vad 

gäller medel för flyttkostnader.      

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-08-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Snäckebacksskolan byggs om enligt det beslut som redan är taget, 

men arbetet med ombyggnad påbörjas juni 2019. 

2. Snäckebacksskolans elever + åk 4-6 elever från vissa skolor flyttas 

till en helt ombyggd 4-9 skola i ABRIs lokaler. Möjlig inflyttning 

sommaren 2019. 

3. ABRIs lokaler, kv Svarven, byggs om till en permanent 4-9 skola 

(650-700 elever) inklusive tillagningskök och idrottslokaler. 

Moderna lokaler för särskolans träningsskoleverksamhet tillskapas i 

samma byggnad. 

4. Skogsgårdsskolan byggs om och anpassas till en modern, 

miljöanpassad förskola alternativt rivs för att ge plats för en ny 

modern förskola 10-12 avdelningar, när Snäckebacksskolan är 

ombyggd. 

5. Saxemaraskolan anpassas för ytterligare förskoleplatser 2019. 

Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F-3 med 

fritidshem år 2021-2022. 
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6. Förskolan, l0 avdelningar i södra Kallinge, byggs enligt tidigare 

beslut. 

7. Utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med ett förslag till 

avtal mellan nämnden och AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI). 

8. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med 

detaljplaneändring i området. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del att: 

1. Remittera ärendet till utbildningsnämnden för yttrande. Yttrandet ska 

ha inkommit till kommunstyrelsens sammanträde 2017-09-05. 

2. Paragrafen justeras omedelbart. 

Utbildningsnämndens beslut 2017-08-30 

Ordföranden finner att utbildningsnämnden ställer sig bakom förslag till ny 

inriktning enligt föreliggande tjänstemannaförslag i vilken tredje punktens 

sista mening med lydelsen ”Moderna lokaler för särskolans 

träningsverksamhet tillskapas i samma byggnad” gällande träningsskolans 

verksamhet stryks och lyfts ur för vidare utredning. 

 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom nämndsledamot Erik Ohlsons (V) 

yrkande gällande att samt att en utredning över trafiksituationen vid kv 

Svarven tas fram och presenteras i utbildningsnämnden i februari 2018. 

Utredningen ska beakta cykelvägen sydost om ABRI:s lokaler samt 

Rönnbärsvägen/Hamnvägen. 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Uppdra åt kommundirektören att tillsätta en projektgrupp för 

verksamhetsdialog under ledning av kommundirektören samt med 

representanter från utbildningsförvaltningen, miljö-och 

byggnadsförvaltningen, kostenheten, CEFUR, enheten för 

samordning, utveckling och sekretariat, ekonomienheten samt 

tekniska förvaltningen. 

2. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtliga 

elevomflyttningar. 

3. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr samt 

därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av om- 
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och tillbyggnation av snäckbacksskolan enligt redovisat alternativ 2 

till 4-9 skola för 700 elever. 

4. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna 

köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och 

Espedalsskolan med omställningen av de sistnämnda till F-3- skolor. 

5. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva del av 

stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av 

ny förskola i södra Kallinge. 

6. Tilldela utbildningsnämnden 0,8 mkr 2017 för upphandling av 

funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan. 

7. Tilldela tekniska förvaltningen 0,3 mkr 2017 för 

miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan. 

8. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018 

samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för 

infrastrukturåtgärder kring respektive fram till tomt för ny förskola i 

södra Kallinge. 

9. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr 2020 

samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av 

Fredriksbergskolan och Espedalsskolan till F-3- skolor samt 

Saxemaraskolan till F-3 samt förskola. 

10. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en ny 

behovsbedömning avseende inventarier. 

11. Avsätta medel till utbildningsnämnden för verksamhetsanknuten 

projektledare. Kostnad/år 875 tkr fram t.o.m. 2020. Finansieras via 

balanskonto för flyktingmottagning. 

12. Finansiering av investeringar ska ske genom extern 

kapitalanskaffning. 

13. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över trafiksituation vid 

Skogsgårdsskolan vid byggnation av ny Skogsgårdsskola. 

14. Snäckebacksskolan byggs om i enlighet med punkt tre, men arbetet 

med ombyggnad påbörjas i juni 2019. 

15. Snäckebacksskolans elever + åk 4-6 elever från vissa skolor flyttas 

till en helt ombyggd 4-9 skola i ABRI:s lokaler. Möjlig inflyttning 

sommaren 2019. 

16. ABRIs lokaler, Kv. Svarven, byggs om till en permanent 4-9 skola 

(650-700 elever) inklusive tillagningskök och idrottslokaler. 
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17. Skogsgårdsskolan byggs om och anpassas till en modern 

miljöanpassad förskola alternativt rivs för att ge plats för en ny 

modern förskola 10-12 avdelningar, när Snäckebacksskolan är 

ombyggd.  

18. Saxemaraskolan anpassas för ytterligare förskoleplatser 2019. 

Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F-3 med 

fritidshem år 2021-2022. 

19. Förskolan, 10 avdelningar i Kallinge, byggs enligt tidigare beslut. 

20. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med 

detaljplaneändring i området. 

21. Utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med ett förslag till 

avtal mellan nämnden och AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI). 

22. AB Ronneby industrifastigheter får i uppdrag att tillsammans med 

tekniska förvaltningen se över trafiksituationen i Kv. Svarven. 

 

I och med detta beslut upphävs tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 

under § 97 2017-03-30 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Jan-Eric Wildros (S) och Erik Ohlson (V). 

Yrkanden 

Jan-Eric Wildros (S) och Erik Ohlson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Uppdra åt kommundirektören att tillsätta en projektgrupp för 

verksamhetsdialog under ledning av kommundirektören samt med 

representanter från utbildningsförvaltningen, miljö-och 

byggnadsförvaltningen, kostenheten, CEFUR, enheten för 

samordning, utveckling och sekretariat, ekonomienheten samt 

tekniska förvaltningen. 

2. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtliga 

elevomflyttningar. 
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3. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr samt 

därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av om- 

och tillbyggnation av snäckbacksskolan enligt redovisat alternativ 2 

till 4-9 skola för 700 elever. 

4. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna 

köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och 

Espedalsskolan med omställningen av de sistnämnda till F-3- skolor. 

5. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva del av 

stadsplan ”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av 

ny förskola i södra Kallinge. 

6. Tilldela utbildningsnämnden 0,8 mkr 2017 för upphandling av 

funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan. 

7. Tilldela tekniska förvaltningen 0,3 mkr 2017 för 

miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan. 

8. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018 

samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för 

infrastrukturåtgärder kring respektive fram till tomt för ny förskola i 

södra Kallinge. 

9. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr 2020 

samt därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av 

Fredriksbergskolan och Espedalsskolan till F-3- skolor samt 

Saxemaraskolan till F-3 samt förskola. 

10. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en ny 

behovsbedömning avseende inventarier. 

11. Avsätta medel till utbildningsnämnden för verksamhetsanknuten 

projektledare. Kostnad/år 875 tkr fram t.o.m. 2020. Finansieras via 

balanskonto för flyktingmottagning. 

12. Finansiering av investeringar ska ske genom extern 

kapitalanskaffning. 

13. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över trafiksituation vid 

Skogsgårdsskolan vid byggnation av ny Skogsgårdsskola. 

14. Snäckebacksskolan byggs om i enlighet med punkt tre, men arbetet 

med ombyggnad påbörjas i juni 2019. 

15. Snäckebacksskolans elever + åk 4-6 elever från vissa skolor flyttas 

till en helt ombyggd 4-9 skola i ABRI:s lokaler. Möjlig inflyttning 

sommaren 2019. 
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16. ABRIs lokaler, Kv. Svarven, byggs om till en permanent 4-9 skola 

(650-700 elever) inklusive tillagningskök och idrottslokaler. 

17. Skogsgårdsskolan byggs om och anpassas till en modern 

miljöanpassad förskola alternativt rivs för att ge plats för en ny 

modern förskola 10-12 avdelningar, när Snäckebacksskolan är 

ombyggd.  

18. Saxemaraskolan anpassas för ytterligare förskoleplatser 2019. 

Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F-3 med 

fritidshem år 2021-2022. 

19. Förskolan, 10 avdelningar i Kallinge, byggs enligt tidigare beslut. 

20. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med 

detaljplaneändring i området. 

21. Utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med ett förslag till 

avtal mellan nämnden och AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI). 

22. AB Ronneby industrifastigheter får i uppdrag att tillsammans med 

tekniska förvaltningen se över trafiksituationen i Kv. Svarven. 

 

I och med detta beslut upphävs tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige 

under § 97 2017-03-30 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén, kommundirektör 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef  

Tommy Ahlquist, förvaltningschef   

Magnus Graad, förvaltningschef 

Johan Sjögren, ekonomichef  

Anders Karlsson, förvaltningschef  

Elena Johansson, kostchef  

AB Ronneby Industrifastigheter  

Utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden  

CEFUR 

Akten 
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§ 311 Dnr 2017-000510 001 

Angående om- och tillbyggnation av Kv Svarven 1  

 

Sammanfattning  

I enlighet med policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag översändes härmed förslag till att investera upp till 125 Msek i 

om- och tillbyggnad av Kv Svarven 1. Om- och tillbyggnationen sker för att 

långsiktigt kunna hyra ut denna fastighet till Utbildningsförvaltningen som 

en av ”Framtidens skolor”. AB Ronneby Industrifastigheters styrelse har gett 

VD i uppdrag att tillskriva ägaren, Ronneby kommun, avseende 

ställningstagande/yttrande om till- och ombyggnationen skall ske.  

Bedömning 

Styrelsen beslutade att ge VD i uppdrag att investera, under förutsättning 

att ägaren så fattar beslut om, upp till 125 Msek i om- och tillbyggnad av Kv. 

Svarven l för att långsiktigt kunna hyra ut denna fastighet till 

Utbildningsförvaltningen som en av ”Framtidens skolor”. Långsiktigt 

hyresavtal till budgeterat avkastningskrav skall förhandlas fram och ingås 

mellan ABRI och Utbildningsförvaltningen med fastlagt innehåll och budget 

innan entreprenadarbetena påbörjas. Beslöts vidare att VD skall tillskriva 

ägaren om yttrande/ ställningstagande till 20 l 7-09-28.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna 

investeringar upp till 125 Msek i om- och tillbyggnad av Kv. Svarven 1.      

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.   

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna investeringar upp till 125 Msek i 

om- och tillbyggnad av Kv. Svarven 1. 

________________ 

Exp: 

AB Ronneby industrifastigheter 

Akten  
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§ 312 Dnr 2017-000259 214 

Planprogram för bostäder och förskola i Risatorp, 
Bustorp och Droppemåla 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i uppdrag av Miljö- och 

byggnadsnämnden att utarbeta ett planprogram för ny förskola i södra 

Ronneby 2016-08-18. Förslaget till planprogram för bostäder och förskola i 

Risatorp, Bustorp och Droppemåla har varit utsänt för samråd under 

perioden från 2017-03-31 till och med 2017-04-28. Genom samrådet har 

flera synpunkter inkommit och programförslaget reviderats och förtydligats i 

enlighet med många av synpunkterna. En samrådsredogörelse har upprättats 

där varje synpunkt och Ronneby kommuns bemötande redovisas. Till 

planprogrammet har också en sammanvägd bild av programområdet gjorts 

genom en extra karta i A3-format. Miljö- och byggnadsnämnden godkände 

antagandeförslaget till planprogrammet vid sammanträde 2017-06-20 § 134. 

Bedömning 

Genom samrådet har flera synpunkter inkommit från berörda som påtalar 

för- och nackdelar med förskolans och bostädernas placering. Bland annat 

påpekas att det i den norra delen av Risatorp kan vara olämpligt att bebygga 

fotbollsplanen med hänsyn till den tidigare deponin. Denna plats 

markundersöks i skrivande stund för att utreda dels förekomsten av 

föroreningar och dels den geotekniska bärigheten i marken. Vad dessa två 

utredningar kommer fram till kan påverka prioriteringen av vart en förskola 

bör placeras.  

Utifrån vad som framkommit under samrådet föreslås här en 

prioriteringsordning av förskolans placering inom planprogrammets 

delområden:  

1. Bustorp  

2. Droppemåla  

3. Risatorp  

 

Utifrån planprogrammets andra uppdrag att utreda möjliga bostäder, vad som 

framkommit under samrådet från berörda samt de tekniska svårigheter som 

finns i fråga om trafiklösningen för en förskola, anses Bustorp som mest 

lämpat för förskolans placering. Alternativet Droppemåla är tekniskt mer 
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lämpat för en förskola än lokaliseringen i Risatorp. Däremot är alternativet 

Risatorp fortfarande högintressant i fråga om etablering av bostäder.      

Länsstyrelsen i Blekinge Län påpekar i sitt remissvar en rad 

planeringsfaktorer som behöver utredas vidare i ett detaljplaneskede i 

programområdet. Beroende på vart i programområdet en detaljplan blir 

aktuell kan följande undersökningar aktualiseras:  

 Dagvattenutredning  

 Naturvärdesinventering  

 Inventering av stenmurar och alléer  

 Trafikbullerutredning  

 Markundersökningar av potentiellt förorenad mark  

 Inventering av sandödla  

 Kartläggning av naturvärden runt Persborgsgölen inklusive planering 

av spridningskorridorer  

 Påverkan på landskapsbilden  

 Trafikutredning  

 VA-utredning  

 Geoteknisk undersökning  

 

Av de ovanstående utredningarna har en översiktlig markteknisk 

undersökning (markföroreningar) och en geoteknisk undersökning redan 

påbörjats i norra Risatorp enligt ovan.  

Kostnader för planering och utredningar  

Vid planering av en ny förskola och bostäder runt Risatorp tillkommer 

kostnader för olika utredningar beroende på vilken plats som avses 

planläggas.  

Bustorp Vid planläggning för en ny förskola söder om Risatorp bedöms tre 

undersökningar vara nödvändiga:  

 Trafikutredning som utreder nödvändiga åtgärder för 

anslutningsvägen.  

 Geoteknisk markundersökning i det tänkta planområdet för förskolan.  

 Naturvärdesinventering för kartläggning av hotade/skyddade arter.  
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Av de ovan nämnda utredningarna är naturvärdesinventeringen en av de mer 

avgörande så väl ur en tidsaspekt som ur ett ekonomiskt perspektiv. Dels kan 

det vara så att naturinventeringen behöver göras vid en specifik säsong på 

året vilket påverkar tidplanen, och dels kan resultatet från inventeringen 

påverka ytterligare investeringsbehov och därmed också planens kostnader.  

Vid påbörjande av planuppdrag för en förskola bedöms 500.000:- kronor 

erfordras för ovanstående utredningar utöver kostnaderna för detaljplanens 

handläggning. Denna plan finns med i Miljö- och byggnadsnämndens 

resursplanering vad gäller tillgänglig personal.  

Norra Risatorp (bollplanen)  

På boollplanen i norra Risatorp har redan en miljöteknisk markundersökning 

påbörjats och en geoteknisk markundersökning påbörjas inom kort, därav 

finns redan på denna plats avsatta investeringsmedel på 300.000:- kronor. 

Beroende på vad utredningarna kommer fram till för resultat kan kostnader 

tillkomma för exempelvis sanering och förstärkning av bärlager.  

Vid påbörjande av ett planuppdrag på denna plats tillkommer också 

kostnader för detaljplanens handläggning. För denna plan saknas tillgängliga 

resurser i form av personal för handläggning vilket innebär att en beräknad 

kostnad på 150.000:- kronor tillkommer för konsultarbete för planens 

handläggning. 

Förslag till beslut 

Att kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till 

planprogram enligt 5 kap. 10 och 27 §§ Plan- och bygglagen (2010:900).  

Att kommunfullmäktige i enlighet med Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

2017-06-20 § 134 ger Miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag för 

bostäder i delområde 1, Risatorp enligt kartbilaga 1. under förutsättning att 

pågående markundersökningar visar att marken med eller utan skyddsåtgärd 

kan bebyggas för ändamålet.  

Att kommunfullmäktige tillskjuter 150.000:- kronor för konsultarbeten med 

detaljplan för delområde 1, Risatorp. 

 

Föredragande Peter Robertsson redovisar vid sammanträdet förslag på vissa 

revideringar av ovan beslutssatser. 

Förslag till reviderat beslutsförslag: 

Att kommunfullmäktige beslutar att anta det reviderade förslaget till 

planprogram enligt 5 kap. 10 och 27 §§ Plan- och bygglagen (2010:900). 
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Att kommunfullmäktige i enlighet med Miljö- och byggnadsnämndens beslut 

2017-06-20 § 134 ger Miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag för 

bostäder i delområde 1, Risatorp enligt kartbilaga 1. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Anta det reviderade förslaget till planprogram enligt 5 kap. 10 och 27 

§§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

2. I enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-06-20 § 

134 ge miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag för bostäder i 

delområde 1, Risatorp enligt kartbilaga 1. 

3. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att, efter att fördjupad utredning 

i detaljplaneskedet redovisats, lyfta ärende till kommunstyrelsen 

kring genomförande av saneringsåtgärd. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta det reviderade förslaget till planprogram enligt 5 kap. 10 och 27 

§§ Plan- och bygglagen (2010:900). 

2. I enlighet med miljö- och byggnadsnämndens beslut 2017-06-20 § 

134 ge miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag för bostäder i 

delområde 1, Risatorp enligt kartbilaga 1, till detta protokoll bifogad 

bilaga 1. 

3. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att, efter att fördjupad utredning 

i detaljplaneskedet redovisats, lyfta ärende till kommunstyrelsen 

kring genomförande av saneringsåtgärd. 

________________ 

Exp: 

Helena Revelj, stadsarkitekt 

Peter Robertsson, planarkitekt  

Magnus Graad, förvaltningschef tekniska förvaltningen 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Akten 
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§ 313 Dnr 2017-000482 214 

Uppdrag ny detaljplan norra Viggen 

 

Sammanfattning  

Genom Ronneby kommuns köp av Sörby 5:17 finns nu möjlighet att utöka 

handelsområdet Viggen. Behovet av ny detaljplanelagd mark på området för 

handelsändamål är stor.  Planarbetet på detta område bör få hög prioritet.  

Bedömning 

I slutet av juni genomfördes köpet av fastigheten Sörby 5:17. Genom köpet 

finns nu möjlighet att utöka handelsområdet Viggen. Behovet av ny 

detaljplanelagd mark på området för handelsändamål är stor. Intressenter för 

att etablera sig i området finns.  

Området som måste planläggas innan ny bebyggelse kan ske är ca 30 000 

kvm stort, se bifogad karta.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta ge i uppdrag åt Miljö- och 

Byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Sörby 5:17 samt att 

planen får hög prioritet.  

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige ge i uppdrag åt 

miljö- och byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Sörby 5:17 

samt att planen får hög prioritet. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge i uppdrag åt miljö- och 

byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Sörby 5:17 samt att 

planen får hög prioritet. 

________________ 

Exp: 

Anna Hansen, exploateringsingenjör  

Miljö- och byggnadsnämnden  

Akten 
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§ 314 Dnr 2017-000432 251 

Sydö Property ansökan om direktanvisning på Kilen 

 

Sammanfattning  

Sydö Property har inkommit med ansökan om direktanvisning på kvarteret 

Kilen. Planerad bebyggelse avser radhus i två våningar med upplåtelseform 

som bostadsrätt.  

Bedömning 

Sydö Property är ett relativt nybildat bolag (2016-07-08) och är dotterbolag 

till fastighetsbolaget Gillöga AB. Företaget är intresserade av att bygga 

radhus i bostadsrättsform på Kilen. Man är intresserade av den del av 

detaljplanen som tillåter två våningar. Det området är ganska smalt men 

skulle kunna rymma radhus om en tillfredsställande tillfart kan lösas i 

samklang med övrig bebyggelse och markanspråk. Vid träff med företaget 

har även området söder om röda magasinet setts som ett attraktivt och 

möjligt område. Sydö har ett samarbete med Sweco som ska för deras 

räkning rita husen och konkretisera de åtgärder som ska kopplas till Cradle 

to Cradle.  

 

Detaljplanen för Kilen tillåter en hög exploatering av marken. En 

bostadsbebyggelse om två våningar innebär lägre utnyttjandegrad mot vad 

detaljplanen tillåter men är samtidigt ett bra komplement till de hyresrätter 

och äldreboende som planeras i området. 

 

Redan planerad bebyggelse (Ronnebyhus och Attendo) bör få kontakt med 

åstråket för att öka attraktiviteteten i den bebyggelsen. Därför föreslås en 

direktanvisning till Sydö på den del av kartan som benämns fastighet 3, 

området söder om röda magasinet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att ge exploateringsingenjören i uppdrag att 

teckna markanvisningsavtal med Sydö Property.  
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Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige ge 

exploateringsingenjören i uppdrag att teckna markanvisningsavtal med Sydö 

Property. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ge exploateringsingenjören i uppdrag att 

teckna markanvisningsavtal med Sydö Property. 

________________ 

Exp: 

Anna Hansen, exploateringsingenjör  

Akten 
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§ 315 Dnr 2017-000471 253 

Markförsäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

AA Properties Ronneby AB har önskemål om att köpa mark på 

Viggenområdet (del av fastigheten Ronneby 22:1) enligt bifogad karta.  

Bedömning 

AA Properties Ronneby AB har önskemål om köp av mark på fastigheten 

Ronneby 22:1 (del av) enligt bifogad karta. Ytan som är aktuell är cirka 7000 

kvm. Förslag på markpris är 80 kronor kvadraten. Exakt areal kommer att 

bestämmas i lantmäteri-förrättning som köparen betalar. Anslutningsavgifter 

tillkommer enligt taxa för köparen.  

 

Förslag till köpekontrakt är under upprättande med förutsättningar enligt 

ovan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

godkänna ovanstående kommersiella avtalsvillkor som sedan ska införas i 

köpekontrakt 

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja marken i 

enlighet med upprättat köpekontrakt. 

 

Köpekontrakt (Dnr: 2017-000471 nr. 61195).  

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja marken i enlighet med upprättat 

köpekontrakt, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Anna Hansen, exploateringsingenjör  

Akten 
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§ 316 Dnr 2017-000438 253 

Ansökan köp av mark från del av Hulta 2:115, 
Halladalsvägen 

 

Sammanfattning  

Seniorvillor Hus och Hem AB har önskemål om att köpa del av fastigheten 

Hulta 2:115, den delen som ligger på Halladalsvägen.  

Bedömning 

Seniorvillor har önskemål om att köpa mark på fastigheten Hulta 2:115 (del 

av) enligt bifogad karta. Ytan som är aktuell är cirka 2200 kvm. Förslag på 

markpris är 100 kronor kvadraten. Exakt areal och fastighetsgräns kommer 

att bestämmas i lantmäteriförrättning som köparen betalar. Avstyckningen 

kommer att följa gällande detaljplan. Anslutningsavgifter tillkommer för 

köparen. Seniorvillor genomför också ett köp av de kvarvarande fyra 

tomterna vid Hultagölen. Tanken med köpen är att uppföra villor på 

Hultagölen och parhus/radhus i bostadsrättsform på Halladalsvägen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättat 

köpekontrakt. 

 

Förslag till köpekontrkat del av Hulta 2:115, Halladalsvägen (dnr: 2017-

000438 nr. 60097) 

Karta till köpekontrakt Halladalsvägen (dnr: 2017-000438 nr. 60098 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat köpekontrakt, till detta 

protokoll bifogad bilaga 3. 

________________ 

Exp: 

Anna  Hansen, exploateringsingenjör 

Akten 
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§ 317 Dnr 2017-000133 253 

Ronneby 22:1 - fastighetsreglering till Åkern 1 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i § 105 / 2017-03-30 att sälja marken enligt 

framtaget avtal. Detta avtal, Kontrakt för köp av del av fastighet, gällde 

fastighetsreglering av 4000 kvm från Ronneby 22:1 till Åkern 1.  

 

 Köparen önskar nu att fastighetsköpet skall ändras från 

fastighetsreglering till avstyckning.  

 Köparen önskar också ett medgivande att överlåta tomten till ett 

annat bolag.  

 Ärendet kompletteras med ett arrendeavtal gällande marken som är 

utlagd i detaljplanen som lokalgata.  

 

Köparen har beviljats förtida tillträde till tomten.      

Bedömning 

Genom att ändra punkt 3.2 och 9.2 i avtalet, från fastighetsreglering till 

avstyckning, kan lantmäteriet lägga avtalet till grund för en avstyckning. 

 

Enligt avtalet, Kontrakt för köp av del av fastighet, punkt 4 får köparen inte 

utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan 

byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Ett medgivandeavtal har upprättats. Då 

beslutet att sälja marken är taget av kommunfullmäktige, måste beslutet om 

medgivande att överlåta fastigheten till annat bolag också tas av 

kommunfullmäktige. 

 

Den del av Ronneby 22:1 som ligger mellan de 2 tomterna, i detaljplanen 

utlagd som lokalgata, kan kommunen inte sälja i dagsläget. För att köparen 

ska kunna använda denna mark bör ett arrendeavtal eller nyttjanderättsavtal 

upprättas. Arrendeavgiften föreslås till 100 kronor/år, vilket är ett avsteg från 

gällande riktlinjer.      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta     

 godkänna ändringen i ”Kontrakt för köp av del av fastighet” 

 godkänna att avtalet överlåtes i enlighet med bilagt avtal, 

Medgivande till överlåtelse 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt arrendeavtal.      

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna ändringen i ”kontrakt för köp av del av fastighet”. 

2. Godkänna att avtalet överlåtes i enlighet med bilagt avtal, 

medgivande till överlåtelse. 

 

Kontrakt för köp av del av fastighet (dnr: 2017-000133 nr. 61108) 

Medgivande till överlåtelse (dnr: 2017-000133 nr. 61011) 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del att godkänna bilagt arrendeavtal, till 

detta protokoll bifogad bilaga 1. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Godkänna ändringen i ”kontrakt för köp av del av fastighet”, till detta 

protokoll bifogad bilaga 4. 

2. Godkänna att avtalet överlåtes i enlighet med bilagt avtal, 

medgivande till överlåtelse, till detta protokoll bifogad bilaga 5. 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, tekniska förvaltningen  

Akten 
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§ 318 Dnr 2017-000425 014 

Remiss - Länstransportplan för Blekinge 2018-2029 

 

Sammanfattning  

Region Blekinge har översänt Länstransportplan för Blekinge 2018-2029 på 

remiss. 

 

Regeringen har uppdragit åt länsplaneupprättarna, i Blekinge Region 

Blekinge, att upprätta förslag till trafikslagsövergripande länsplaner för 

regional transportinfrastruktur för perioden 2018-2029. Länsplanen ska 

beskriva länets transportsystem med dess funktioner och brister, utifrån mål 

och behov. Vidare utgör länsplanen underlag för infrastrukturåtgärder inom 

länet. De åtgärder som prioriteras ska, utifrån störst samhällsekonomisk 

nytta, bidra till ett klimateffektivt och konkurrenskraftigt transportsystem för 

tillväxt och utveckling samt stå i samklang med de regionala och nationella 

målen inom transportpolitiken. 

Blekinge har i förslagsramen tilldelats 514 mkr för tidsperioden, vilket i 

princip innebär 42,8 mkr per år.  

De strategiska ställningstaganden som gjorts inför tidigare 

planeringsomgångar kvarstår med satsningar på järnväg och sammodala 

godstransporter för att bidra till en hållbar utveckling genom klimateffektiva 

transportlösningar. 

 

Inriktningen i denna plan följer länsplanen 2014-2025 med utgångpunkt i 

den regionala utvecklingsstrategin Attraktiva Blekinge. Liksom tidigare 

ligger fokus på Blekinges strategiska position i södra Östersjöregionen. I 

jämförelse med planen 2014-2025 har vikten av ökad integrering mellan 

regionerna i Sydsverige och tillgänglighet till Stockholm, Öresundsregionen 

och för ökad handel över Östersjön förtydligats.  

Sedan den tidigare planens upprättande har fördjupade diskussioner förts i 

samband med de nyttoanalyser som togs fram till Sverigeförhandlingen. 

Samverkan har skett mellan de Sydsvenska regionerna med framtagandet av 

en gemensam systemanalys och positionspapper för infrastrukturens 

utveckling. Båda dessa processer har satt avtryck i länstransportplanen.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(91) 
2017-09-28  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Länstransportplanen beskriver på ett bra sätt förutsättningarna och 

utgångspunkterna för de förslag som sedan läggs.  

Ronneby kommun menar att det är helt riktigt att betona vikten av 

samverkan mellan nationella planens och länstransportplanens satsningar 

och att staten bör ta ett större ansvar för att finansiera t ex anslutningar till 

centralt utpekade hamnar. Det är också angeläget att verka för att 

kostnaderna för de åtgärder som kommer fram av utredningen beträffande 

Blekinge kustbana kommer med i den Nationella planen. 

Att utifrån Riksväg 27 roll bl a som en viktig länk mellan sydöstra Sverige 

och västkusten prioritera att åtgärda en längre sammanhållen sträcka för att 

få ökad effekt och till lägre kostnad stöds av Ronneby kommun. Det är också 

mycket positivt att GC-åtgärder ingår i projektet. 

Ronneby kommun noterar också skrivningarna i planen om att möjligheterna 

att resa kollektivt till och från flygplatsen bör öka och att tåganslutning kan 

vara en intressant möjlighet. Det är positivt att eventuell tåganslutning vid 

flygplatsen tas med i den åtgärdsvalstudie som görs för mötesstation på 

Blekinge kustbana i höjd med Kallinge. 

Ronneby kommun noterar att trots att det i planförslaget sägs att åtgärder för 

att underlätta för cykling är prioriterade så avsätts mindre medel i denna plan 

än i nu gällande länstransportplan. Ronneby kommun ifrågasätter att när det 

gäller cykelvägar längs statliga vägar ska till överenskommelser med 

kommunerna om medfinansiering för att åtgärderna ska läggas in i planen. I 

de fall det finns och sedan länge funnits påtalade brister beträffande säkerhet 

för gående och cyklister vid en statlig väg bör utgångspunkten vara att 

åtgärder bekostas med statliga medel.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta att överlämna ovanstående 

som Ronneby kommuns yttrande.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att överlämna 

ovanstående som Ronneby kommuns yttrande. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ovanstående som Ronneby 

kommuns yttrande. 

________________ 

Exp: 

Region Blekinge 

Akten 
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§ 319 Dnr 2016-000091 012 

Östra Piren framtida utveckling 

AB Ronneby industrifastigheter har inkommit med följande skrivelse: 

Sammanfattning  

Angående rivning av byggnad Östra Piren 

I enlighet med policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag översändes härmed förslag till rivning av AB Ronneby 

Industrifastigheters byggnad på Östra Piren. AB Ronneby 

Industrifastigheters styrelse har gett VD i uppdrag att tillskriva ägaren, 

Ronneby kommun, avseende ställningstagande/yttrande om rivning skall 

ske. 

Den 1 mars 2016 beslutade Kommunstyrelsen följande avseende Östra 

Pirens framtida utveckling (§ 52); ”beslutar att inriktningen ska vara att 

samtliga byggnader/anläggningar förutom 4, 5 och 9 rivs med tidplanen att 

det ska vara klart för rivning under våren 2017”. Samtliga kontrakt i 

byggnaden är uppsagda per 20170630, dock behöver tre av hyresgästerna 

vara kvar augusti månad ut. Markarrendet är uppsagt per 20171231. Rivning 

planeras genomföras under oktober månad 2017 under förutsättning att 

ABRI's ägare fattar slutligt beslut om detta.      

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna den 

planerade rivningen. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Willy Persson (KD), Roger Fredriksson (M), 

Anders Bromée (M), Erik Ohlson (V) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den planerade rivningen. 

________________ 

Exp: 

AB Ronneby industrifastigheter  

Akten 
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§ 320 Dnr 2017-000420 111 

Valdistrikt 2018 

 

Sammanfattning  

På förslag av kommunfullmäktige beslutar länsstyrelsen om kommunens 

indelning i Valdistrikt senast den l december året innan valåret för att gälla 

vid nästa val. Ett Valdistrikt skall enlig vallagen omfatta mellan l 000 och 

2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett Valdistrikt omfatta 

färre än l 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ronneby kommun var vid 

val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige 2014 indelad i 19 

stycken Valdistrikt.  

Bedömning 

Ett Valdistrikt är ett geo grafisk område och brukar bestå av mellan l 000 och 

2 000 röstberättigade. Det finns ingen absolut övre eller undre gräns för 

storleken på ett Valdistrikt, det minsta har bara ett par hundra röstberättigade 

och de största över 2 000. Länsstyrelsen beslutar om indelningen i 

Valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana beslut måste ha fattats 

senast den l december året innan valåret för att gälla vid nästa Val.  

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att de 19 valdistrikt som användes i Ronneby kommun vid val till riksdagen, 

landsting och kommunfullmäktige 2014 ska kvarstå och inte göras om inför 

valet 2018.  

 

Valnämndens beslut 2017-06-08 

Valnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att de 19 valdistrikt som användes i Ronneby kommun vid val till riksdagen, 

landsting och kommunfullmäktige 2014 ska kvarstå och inte göras om inför 

valet 2018. 
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Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att de 19 valdistrikt 

som användes i Ronneby kommun vid val till riksdagen, landsting och 

kommunfullmäktige 2014 ska kvarstå och inte göras om inför valet 2018. 

 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att de 19 valdistrikt som användes i Ronneby 

kommun vid val till riksdagen, landsting och kommunfullmäktige 2014 ska 

kvarstå och inte göras om inför valet 2018. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Hanna Grahn, utredare  

Akten 
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§ 321 Dnr 2017-000436 041 

Hyreshöjning Backens kök. 

 

Sammanfattning  

Idag lagar Backens kök mat endast till Backarydsskolan. Beslutet som togs i 

KF 2013-10-31 § 2015 att bygga fler tillagningskök och avveckla 

kallmatsproduktionen i Kallinge, medförde att Backens kök även ska förse 

Hallabroskolan och Kastanjens förskola med mat. För detta krävs en 

utbyggnad av köket och Kostenheten har tidigare tilldelats investeringsmedel 

för ny utrustning samt driftmedel för ökade hyreskostnader. Planerad start 

för projektering var våren 2017. 

På grund av volymökningar inom skolan har projekteringsstart fördröjts. 

Hallabroskolan har fått fler elever, Kastanjens förkola öppnar ytterligare en 

avdelning, Backarydsskolan har fler elever och Mosippans förskola, som 

idag är inhyst i Backarydsskolan, utökar till 3 avdelningar och flyttar in i 

baracker på skolgården vid höstterminens start 2017. För att kunna möta upp 

de krav som ställs på Kostenheten, med fler lagade portioner samt fler 

matvagnar som ska transporteras, uppstår behov av större lokaler för förråd 

och vagnhall i Backens kök än tidigare beräknat. Detta medför ytterligare 

ökning av hyran med 127 tkr per år vilket finns upptaget i förslag till budget 

för Tekniska förvaltningen. Till dess Backens kök är ombyggt får Kallinge 

kök producera portionerna till Hallabroskolan samt Kastanjens och 

Mosippans förskola. Även i Kallinge saknas utrymme för denna extra 

produktion då de enligt tidigare tidsplan inte skulle utföra detta. För att inte 

försena byggstart ytterligare önskas beslut att påbörja projekteringen 

omgående. 

Bedömning 

Beslut önskas så att Ronnebyhus kan påbörja projektering.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår KSau att föreslå KS att föreslå 

KF att projektering kan börja 

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

projektering kan börja. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att projektering kan börja.  

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  

Akten  
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§ 322 Dnr 2017-000338 317 

Belysning mellan Listerby - Johannishus 

 

Sammanfattning  

Trafikverket har startat upp projekteringen inför byggnationen av den 

samfinansierade GC-vägen mellan Listerby och Johannishus. Enligt 

nuvarande besked planeras färdigställandet till 2018. 

 

Ronneby kommun har sedan tidigare påtalat behov av belysning utmed hela 

sträckan, något som vi skulle gjort om detta vore en kommunalt anlagd GC-

väg. Trafikverket har dock gjort bedömningen att behov av belysning inte 

finns. 

 

Se Trafikverkets svar nedan: 

”Precis som för vanliga åtgärder så prövas även belysning utifrån 

samhällsekonomisk nytta och det är framförallt trafiksäkerheten som är 

grund för Trafikverkets bedömning. Region Blekinge har i cykelstrategin 

valt att ange ca 100 cyklister per dag som ett riktmärke, vilket generellt sett 

är lågt. Trafikverket har för väg 670, som har relativt låg ÅDT och knyter 

samman mindre samhällen där stråket är av öppen karaktär och cykelvägen 

planeras utmed vägen utan stort antal passager, bedömt att belysning inte är 

motiverad utifrån trafiksäkerhetsskäl. Om kommunen utifrån andra grunder 

anser att cykelvägsbelysning behövs och åtar sig att finansiera både 

uppförande och drift av anläggningen är det möjligt att belysning kan 

uppföras.  

Kompletterande avtal behöver i så fall upprättas.” 

 

 Aktuellt ärende lyfter behovet av belysning längs aktuell sträckning.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen anser att det vore beklagligt att den satsning på gång- 

och cykeltrafik som den samfinansierade GC-vägen trots allt innebär inte 

genomförs fullt ut. Vår bedömning är att det är av största vikt ur 

användarvänlighetssynpunkt att sträckan förses med belysning. 
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Kontakt har tagits med Trafikverket avseende tillkommande 

investeringskostnad för belysning, och den kalkyl Trafikverket redovisar 

hamnar mellan 1,5 – 2 mkr. Till detta kommer en drift- och 

underhållskostnad om ca 30 tkr/år. 

 

I befintligt medfinansieringsavtal har Ronneby kommun tagit på sig 50% av 

investeringskostnaden för den ordinarie åtgärden, vilket innebär ca 3,6 mkr 

(något som redan finns avsatt i kommunens investeringsbudget).  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige: 

-att Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med Trafikverket 

om genomförande av belysning längs ny GC-väg mellan Listerby och 

Johannishus. 

-att Tekniska förvaltningen för genomförandet tilldelas investeringsmedel 

om 2 mkr för 2018. 

-att Tekniska förvaltningen tilldelas driftmedel om 30 tkr/år från och med 

2019 för drift och underhåll av aktuell belysningsanläggning.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med 

Trafikverket om genomförande av belysning längs ny GC-väg mellan 

Listerby och Johannishus. 

2. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 2 mkr för år 

2018 vilket finansieras via extern upplåning. 

3. Hänskjuta från om tilldelning av driftmedel om 30 tkr/år från och 

med 2019 till budgetberedningen. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med 

Trafikverket om genomförande av belysning längs ny GC-väg mellan 

Listerby och Johannishus. 

2. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 2 mkr för år 

2018 vilket finansieras via extern upplåning. 

3. Hänskjuta från om tilldelning av driftmedel om 30 tkr/år från och 

med 2019 till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad, tekniska förvaltningen  

Budgetberedningen  

Ekonomienheten  
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§ 323 Dnr 2017-000306 730 

Förslag från äldrenämnden avseende transport av 
avliden och bårhusavgift 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har fått ärendet kring transport av avliden återremitterat 

från kommunstyrelsens arbetsutskott enligt sammanträdesprotokoll 2017-05-

16 § 312. Syftet är att äldreförvaltningen ska göra en konsekvensbeskrivning 

av att stryka första att-satsen i äldrenämndens beslut, ”att dödsboet i första 

hand beställer och betalar transport av avliden av den begravningsbyrå de 

vill anlita”. Konsekvensen av att stryka den att-satsen blir endast att 

äldreförvaltningen tar över ansvaret för att beställa transporten för de 

individer som avlider på vård- och omsorgsboende och att kostnaden 

faktureras dödsboet från Ronneby kommun.  

 

Äldreförvaltningen har uppmärksammat att det finns en beslutad taxa för 

transport av avliden gällande sedan 2007-09-20. Den beslutade taxan 

behöver i samband med beslut av detta ärende upphöra att gälla.       

Förslag till beslut  

Att tidigare antagna taxa för transport av avliden från 2007-09-20 upphör att 

gälla i samband med beslut av detta ärende.  

Att första att-satsen i tidigare beslut av äldrenämnden ” att dödsboet i första 

hand beställer och betalar transport av avliden av den begravningsbyrå de 

vill anlita” stryks i enlighet med förslag från kommunstyrelsens 

arbetsutskott.     

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat 

under kommunfullmäktige § 192/2007. 

2. Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från 

vård och omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden. 

3. Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva 

ombesörja och betala för transporten. 
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4. I och med beslutet bör upphandling av tjänsten ske. 

 

Beslutet gäller från och med 2017-10-10 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat 

under kommunfullmäktige § 192/2007. 

2. Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från 

vård och omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden. 

3. Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva 

ombesörja och betala för transporten. 

4. I och med beslutet bör upphandling av tjänsten ske. 

 

Beslutet gäller från och med 2017-10-10. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden  

Helen Ahlberg, verksamhetschef  

Akten 
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§ 324 Dnr 2016-000640 334 

Utredning hundrastgårdar 

 

Sammanfattning  

Under de senaste åren har ett flertal medborgarförslag inkommit med 

önskemål om en hundrastgård, ett inhägnat område där hundar får möjlighet 

att träffas, leka och springa fritt utan att störa trafiken, skrämma hundrädda 

eller vilda djur. Förslagsställarna menar på att det är viktigt att hundar får 

socialiseras på ett naturligt sätt med andra hundar genom att umgås med 

andra hundar utan att vara kopplade.  

Utredningens syfte har varit att hitta möjliga platser för en hundrastgård samt 

göra kostnadsberäkning. Utredningen var uppe i kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 2016-11-21 och där återremitteras ärendet och uppdraget 

blev nu att ta fram förslag på två platser som ryms inom en budget på 50 000 

kr samt att förslagen ska redovisas till kommunstyrelsens arbetsutskott i 

januari år 2017. 

Bedömning 

I Ronneby centrum är antalet hundar störst och därför bör en hundrastgård i 

första hand placeras där, helst i ett område som är lättillgängligt både för 

gående och med bil. Dessutom bör rastgården inte ligga alltför nära 

bebyggelse eftersom den kan vara störande. 

 

Förslag A: Snäckebacken, Ronneby 24:7  

Area ca 400 m2 

Platsen ligger nära staden, bra med parkeringsmöjligheter precis nedanför, 

nära den nya lekplatsen, det finns belysning och bänkar samt att det är en 

gräsmatta som redan sköts.  

Det finns både trappor och stigar för att ta sig upp på höjden vilket gör det 

möjligt även för funktionsnedsatta personer.  

Alternativ 2 är bäst ur estetisk synpunkt då den smälter in naturligt i 

omgivningen vilket inte alternativ 1 gör. 

Parkenheten föredrar alternativ 1 på grund av att de inte vill stängsla in 

platsen där folk sitter och tittar på utsikten, samt att alternativet inte används 

till något särskilt för tillfället. 
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Alternativ 1: 
71m stängsel. 

Drift 10 000kr/år 

Kostnad: 34800kr (Inklusive stängsel, grind o skylt) 

Alternativ 2: 
72m stängsel 

Drift 10 000kr/år 

Kostnad: 35100kr (Inklusive stängsel, grind o skylt) 

Förslag B: Rådhusparken 

                          Area ca 325 m2 

Området ligger mycket centralt och är lättillgängligt för gående och med 

närhet till parkeringsplatser. Belysning och bänkar finns samt att det är en 

gräsmatta som redan sköts. 

Parkenheten anser inte att detta är en bra yta för hundrastgård, dels för att det 

går stigar i parken som i så fall blockeras samt att det ligger väldigt nära 

lekparken som kommer utökas.  

2 

1 
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Stängsel  ca 65 m 

Drift ca 10 000 SEK/år 

Kostnad:33 000 SEK (inklusive stängsel, grind o skylt). 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att ta ställning till Förslag A; alternativ 1 eller 2 eller 

Förslag B.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-08-08 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta om att 

uppföra en hundrastgård i enlighet med förslag A (Snäckebacken) och 

alternativ två.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S) och Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) och Anna Carlbrant (RP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppföra en hundrastgård i enlighet med 

förslag A (Snäckebacken) och alternativ två.  

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg, miljösamordnare  

Tekniska förvaltningen  
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§ 325 Dnr 2017-000260 055 

Portal för E-tjänster 

 

Sammanfattning  

Varje förvaltning arbetar idag självständigt med att ta fram E-tjänster till 

medborgarna i Ronneby Kommun. Alla E-tjänster ser olika ut och återfinns 

på många olika ställen på vår externa webbplats. Det är dessutom kostsamt 

att utveckla en ny lösning för varje ny E-tjänst. E-tjänsterna är idag svåra att 

hitta på vår externa webbplats och medborgarnas användande av dem är 

begränsat. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med flera har börjat 

bygga E-tjänster som Ronneby i många fall kommer att kunna ta del av 

kostnadsfritt. Då krävs det att Ronneby Kommun har ett system som kan 

koppla ihop våra verksamhetssystem med t.ex. SKL:s lösningar. Idag saknar 

Ronneby Kommun ett sådant system och kommer därför inte kunna ta del av 

de tjänster som kommer att erbjudas av olika aktörer i framtiden.  

Bedömning 

IT-enheten bedömer att Ronneby Kommun bör ta ett helhetsgrepp kring E-

tjänster och digitalisering och sätta upp en E-tjänstportal. I en sådan är 

tanken att medborgarna ska ha ”En väg in” till alla kommunens samlade E-

tjänster. Till grund för denna portal bör ett system upphandlas och köpas in 

för att sedan användas för att koppla in befintliga system samt framtida 

lösningar från externa aktörer. Vid kontakt och intervjuer med andra 

kommuner som har en E-tjänstportal, har kostnaden för inköp och 

uppsättning av en sådan lösning hamnat på strax under en miljon kronor.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge IT-enheten i 

uppdrag att samordna Ronneby Kommuns E-tjänster i en E-tjänstportal. 

Vidare att avsätta ett engångsbelopp på en miljon kronor, till inköp och 

uppsättning av ett system som ligger till grund för en E-tjänstportal.  

 

Kommunstyrelsens förslag 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige ge IT-enheten i 

uppdrag att samordna Ronneby Kommuns E-tjänster i en E-tjänstportal. 

Medel för genomförandet tas i ett initialt skede från kommundirektörens 

konto avsett för administrativ utveckling. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar ge IT-enheten i uppdrag att samordna Ronneby 

Kommuns E-tjänster i en E-tjänstportal. Medel för genomförandet tas i ett 

initialt skede från kommundirektörens konto avsett för administrativ 

utveckling. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén, kommundirektör  

Tobias Ekberg, IT-chef  

Ekonomienheten  
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§ 326 Dnr 2017-000407 174 

Förskrifter om sotning 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten har till kommunen inkommit med begäran, daterad 2017-

06-07, om att kommunen fastställer föreskrift om sotning i Ronneby 

kommun. 

Bakgrunden är Länsstyrelsens tillsyn över Räddningstjänstens verksamhet 

och konsekvensen av Högsta förvaltningsdomstolens dom den 12 december 

2013 i mål nr 3835-12 (HFD 2013 ref. 80).  

I domen klarläggs att ett kommunalförbund inte är en kommun i grundlagens 

mening och att därför ska taxor och föreskrifter gällande 

kommunalförbundets verksamhet fastställas av berörd medlemskommun.  

Taxor har sedan domen blivit känd förts till medlemskommunerna men att 

medlemskommunerna även ska fastställa föreskriften om sotningsfrister har 

förbisetts.  

Bedömning 

Föreskrift om frister för sotning är en förutsättning för att bedriva lagstadgad 

sotningsverksamhet.  

Sedan 2015-01-01 har sotningen i Ronneby kommun skett med 

utgångspunkt från direktionens beslut 2014-12-17. 

Inget har framkommit som ger skäl att ändra de förutsättningar som 

direktionen, för egen del, fastställt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta 

Räddningstjänstens förslag till ” Föreskrift om frister för sotning” i Ronneby 

kommun, enligt utdrag ur direktionsprotokoll 2014-12-17 

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

räddningstjänstens förslag till ” Föreskrift om frister för sotning” i Ronneby 

kommun, enligt utdrag ur direktionsprotokoll 2014-12-17. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta räddningstjänstens förslag till ” 

Föreskrift om frister för sotning” i Ronneby kommun, enligt utdrag ur 

direktionsprotokoll 2014-12-17, till detta protokoll bifogad bilaga 6. 

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 

Skorstensfejarmästare Peter Rolfmark 

Anders Engblom, kommunstrateg  

Akten 
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§ 327 Dnr 2017-000322 019 

Förlängning av Barn- och ungdomspolitisk strategi 
2012-2015 

 

Sammanfattning  

Barn- och ungdomspolitiks strategi 2012-2015 syftar till att vara ett stöd i 

arbetet med att säkerställa barns och ungdomars rättigheter i Ronneby 

kommun. Den utgör en gemensamma plattform för det barn- och 

ungdomspolitiska arbetet och tydliggör den politiska viljeinriktningen.  

Strategin bygger barnkonventionen, de nationella ungdomspolitiska målen 

och kommunövergripande mål samt folkhälsomål.  

 

Revideringen av aktuell strategi bör ske med utgångspunkt från följande:  

 

Nationella lagar och riktlinjer. Barnkonventionen förväntas bli lag 2018, 

vilket då kommer påverka kommunal verksamhet. 

Lokala behov och förutsättningar. LUPP- enkäten, lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken, genomförs hösten 2017 och bör vara ett viktigt underlag 

för revidering av strategin.  

Anpassas eller sammankopplas med andra kommunala styrdokument.  

Kommunens Folkhälsopolicy 2013-2018 ska enligt KF beslut revideras 

under 2018. Revidering av strategin bör därför beaktas i denna process.  

Bedömning 

På grund av ovan beskriven faktorer bedöms en revidering av strategin inte 

ske förrän 2018. Barn- och ungdomspolitiks strategi 2012-2015 bör därför 

förlängas till och med år 2018. Under åtgärder bör texten revideras angående 

LUPP- enkäten och att denna genomförs 2017 och redovisa 2018.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige förlänga Barn- och ungdomspolitiks strategi 2012-2015 

till och med år 2018.  Under åtgärder revideras texten angående LUPP- 

enkäten, att denna genomförs 2017 och redovisa 2018 
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Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige förlänga Barn- och 

ungdomspolitiks strategi 2012-2015 till och med år 2018.  Under åtgärder 

revideras texten angående LUPP- enkäten, att denna genomförs 2017 och 

redovisas 2018. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att förlänga Barn- och ungdomspolitiks 

strategi 2012-2015 till och med år 2018.  Under åtgärder revideras texten 

angående LUPP- enkäten, att denna genomförs 2017 och redovisa 2018. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare  

Akten  
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§ 328 Dnr 2015-000268 101 

Besvarande av motion från Ronnebypartiet genom 
kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant gällande 
att Ronneby kommun bör ingå i Nätverk mot rasism 
och diskriminering 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-09 att återremittera 

förslaget till svar på motion från Anna Carlbrant (RP) om att Ronneby 

kommun bör gå med i SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering. 

Ärendet skulle kompletteras med en kostnadsredovisning samt personella 

resurser. Detta redovisades i en tjänsteskrivelse från januari 2017 och var 

uppe på kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-16. Arbetsutskottet 

beslutade att återremittera ärendet för att se över om det verkligen behövs så 

mycket resurser.  

Bedömning 

Bedömningen sedan tidigare är inte förändrad. Det finns resekostnader 

förknippat med deltagande i nätverket samt förväntningar på att deltagande 

kommuner att arbeta aktivt med frågorna som nätverket omfattar. Bedömd 

arbetsinsats om minst 20% av en heltidstjänst, motsvarande ca 120 tkr/år, 

kvarstår. Kostnaden är beräknad på 35 tkr i månadslön. I dagsläget finns inga 

personella resurser för detta. Ett beslut om deltagande kräver politisk 

omprioritering av uppdrag till förvaltningen.  

Motionen bör inte bifallas om det inte tillförs ekonomiska resurser för 

resekostnader (biljetter, hotell, traktamente etc) för nätverksträffar samt 

personella resurser för att arbeta med frågan.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Anna Carlbrant (RP), Malin Norfall (S), Peter 

Bowin (V), Lova Necksten (MP), Roger Fredriksson (M), Kristina 

Valtersson (C), Tommy Andersson (S), Erik Ohlson (V) samt tjänstgörande 

ersättare Lena Mahrle (L). 
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Yrkanden 

Anna Carlbrant (RP), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Lova Necksten 

(MP), Tommy Andersson (S), Erik Ohlson (V) och Lena Mahrle (L) yrkar 

bifall till motionen. 

 

Roger Fredriksson (M) och Kristina Valtersson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.   

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. 

De som önskar bifalla motionen och Anna Carlbrant (RP) yrkande röstar 

NEJ.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges 

tjugotvå 22 JA-röster och tjugosju (27) NEJ-röster, varefter ordföranden 

finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.  

________________ 

Exp: 

Anna Carlbrant 

Anna-Karin Sonesson, utvecklings- och samordningschef 
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§ 329 Dnr 2017-000176 624 

Besvarande av motion från gruppledare Willy Persson 
(KD) angående tryggare skolor och förstärkt elevhälsa i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

Willy Persson för Kristdemokraterna (KD) har lämnat en motion till 

Ronneby kommun angående tryggare skolor och förstärkt elevhälsa i 

Ronneby. KD anser att kommunen måste ta ett större ansvar både i samhället 

i stort och i skolan för att skapa trygga miljöer för barn och ungdomar. KD 

föreslår att kommunen anställer ordningspersonal på högstadiet och 

gymnasiet, i syfte att avlasta lärarna som rastvakter. Detta ska enligt 

förslagsläggaren avlasta lärarna så att de istället kan ägna sig åt 

undervisningen och dess planering. 

 

Vidare föreslås att elevhälsan förstärks genom att eleverna får större tillgång 

till elevhälsopersonal på skolorna. 

 

Willy Persson föreslår att Ronneby kommun anställer ordningspersonal på 

högstadie- och gymnasieskolorna och att elevhälsan förstärks så att den blir 

mer tillgänglig för eleverna.  

Bedömning 

Förslaget har av undertecknad, jurist Sanja Gojkovic, skickats på remiss till 

utbildningsnämnden. 

 

Utbildningsnämnden yttrar sig att med de senaste årens stora mottagande av 

nyanlända elever inte är oväntat att konflikter uppstår och att situationer har 

medfört kränkningar, hot och våld, särskilt vid Gymnasieskolan Knut Hahn. 

Ordningsvakter har anlitats vid särskilda, extrema händelser och är inte en 

reguljär åtgärd. Ordningsvakter efterfrågas dock inte av rektorer. Insatser i 

form av fritidsledare har anställts och effekterna har än så länge visat sig 

verkningsfulla när det gäller positiv stämning, trygghet och studiero på 

skolan. Vid högstadieskolorna arbetar socialpedagoger och resurs-

/elevassistenter för att skapa motsvarande studiero. Elevhälsan har utökats i 

kommunens organisation med fler skolsköterskor och även kurators- och 

psykologresurs. Även i framtida budgetäskande finns förstärkning av 
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elevhälsan med. Se bifogat sammanträdesprotokoll (bilaga B) för fullständig 

bedömning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige:  

 

att avslå den första att-satsen i motionen samt,  

 

att anse att den andra att-satsen i motionen som besvarad i och med 

bedömningen ovan.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att  

1. Avslå den första att-satsen i motionen samt, 

2. Den andra att-satsen i motionen som besvarad i och med 

bedömningen ovan. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Willy Persson (KD) och Lennart Förberg (M). 

Yrkanden 

Willy Persson (KD) yrkar bifall till motionen vad gäller andra att-satsen. 

 

Lennart Förberg (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på första att-satsen i 

förslag från kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kommunstyrelsens förslag vad 

gäller andra att-satsen mot Willy Perssons (KD) yrkande, bifall mot avslag, 

och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag. 
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att  

1. Avslå den första att-satsen i motionen samt, 

2. Den andra att-satsen i motionen som besvarad i och med 

bedömningen ovan. 

 

Reservation  

Willy Persson (KD) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

________________ 

Exp: 

Willy Persson  

Sanja Gojkovic, jurist  
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§ 330 Dnr 2017-000030 109 

Besvarande av medborgarförslag - Hålla ett 
ungdomsråd som Ronneby kommun ansvarar för. 

 

Sammanfattning  

Nellie Cedermalm och Elise Bengtsson har inkommit med ett 

medborgarförslag om att bilda ett ungdomsråd som Ronneby kommun 

ansvarar för. Ungdomarna i Ronneby kommun ska få sin röst hörd och 

medverka till att göra Ronneby kommun till ett hållbart och bättre samhälle. 

Ungdomsrådet förslås bestå av ungdomar från 7-9 och gymnasieskolor i 

kommunen. I ungdomsrådet ska samhällsfrågor diskutera utifrån ett 

ungdomsperspektiv. Ordförande i rådet ska ha som uppgift föra vidare 

förslagen till Kommunstyrelsen.  

 

Medborgarförslaget har sänts på remiss till fritid- och kulturnämnden för 

yttrande.  

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnder ställer sig positiva till förslaget om att bilda ett 

ungdomsråd och betonar vikten av att ungdomarna själva bestämmer form 

och innehåll. Vidare anses att förslaget bör behandlas vidare ute i skolornas 

klassråd samt som ett ärende i Ungdomsfullmäktige för utformning syfte och 

innehåll. Ansvaret för Ungdomsfullmäktige ligger under förvaltningens 

fritidsgårdsverksamhet.  

 

Förslaget om att bilda ett ungdomsråd i Ronneby kommun går i linje med 

kommunens arbete med att stärka barns rättigheter utifrån barn- och 

ungdomspolitiken samt att stärka kommunens barn och ungdomsperspektiv i 

helhet. Det finns ett behov av att se över befintliga forum och metoder för 

barns och ungdomars delaktighet och inflytande samt att utveckla nya. 

Hösten 2017 genomförs Lupp- enkäten i Ronneby kommun. Enkäten ger 

svar på hur ungdomar i vår kommun ser på inflytande, skola, fritid, arbete, 

hälsa och framtidsplaner. För att analysera och sprida resultatet har det 

bildats en samverkansgrupp mellan berörda förvaltningar. Gruppen ska 

tillsammans med ungdomar i Ronneby kommun identifiera områden som 

kommunen bör fokusera på och utforma förslag på insatser för dessa. Denna 

grupp föreslås tillsammans med ungdomar i kommunen arbeta fram form 

och innehåll för förslaget ungdomsråd. Gruppen består av representanter från 
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kommunens 7-9 skolor, gymnasieskolor, fritidsgårdsverksamheten och 

socialtjänsten. Gruppen samordnas av kommunens folkhälsosamordnare.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta   

 

att formerna för ungdomsrådet tas fram i samverkan mellan berörda nämnder 

och ungdomar i Ronneby kommun samt att medborgarförslaget därmed 

anses besvarat.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utreda införandet 

och eventuella former för ett ungdomsråd mellan berörda nämnder och 

ungdomar i Ronneby kommun samt att medborgarförslaget därmed anses 

besvarat. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (L), ledamöterna Roger 

Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), Erik Ohlson (V) och tjänstgörande 

ersättare Lena Mahrle (L). 

Yrkanden 

Lena Mahrle (L) yrkar på att medborgarförslaget ska anses bifallet. 

 

Erik Ohlson (V) yrkar på att: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda införandet och eventuella 

former för ett ungdomsråd mellan berörda nämnden och ungdomar i 

Ronneby kommun. 

2. Medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående.  

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Erik Ohlson (V) yrkande.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag mot Erik Ohlsons (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige 

bifaller Erik Ohlsons (V) yrkande.       
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Propositionsordning 2 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på första att-satsen i 

Erik Ohlsons (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på andra att-satsen i 

Erik Ohlsons (V) yrkande om att medborgarförslaget ska anses besvarat mot 

Lena Marhles (L) yrkande om att medborgarförslaget ska anses bifallet och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Erik Ohlsons (V) 

yrkande.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda införandet och eventuella 

former för ett ungdomsråd mellan berörda nämnden och ungdomar i 

Ronneby kommun. 

2. Medborgarförslaget anses besvarat med ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Nellie Cedermalm 

Elise Bengtsson 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare  

Kommunstyrelsen  
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§ 331 Dnr 2017-000172 109 

Besvarande av medborgarförslag - Renovera 
iläggningsrampen i Ronneby Hamn och gör den 
tillgänglig till allmänheten för sjösättning av större och 
mindre båtar samt tillresta, tex trollingfiskare 

 

Sammanfattning  

I ankommet medborgarförslag föreslår Jan Hansen en renovering av 

iläggningsrampen i Ronneby Hamn med syfte att göra den tillgänglig för 

allmänheten vid sjösättning av både större och mindre båtar samt tillresta, 

t.ex. trollingfiskare. 

En stödkant som håller vägbeläggningen på plats intill rampen föreslås 

monteras/gjutas. Rampen behöver vidare rensas från grus och ett par större 

betongbryggor i ett L föreslås placeras som vågbrytare så att rampen blir 

användbar även vid lite vind. 

Genom att ruta in en större parkering och hänvisa trollingfiskare och större/ 

mindre båtar till Ronneby hamn, alternativt till parkeringen norr om 

Strandhemsvägen, kan parkering av trailers vid Ekenäs/ Villa vassen 

förbjudas. Tydliga parkeringshänvisningar för båttrailers skulle förbättra 

både tillgänglighet och parkeringssituation vid Ekenäs/ Villa vassen.  

Bedömning 

Ärendet har varit på remiss hos tekniska förvaltningen vilka yttrar följande: 

 

Det pågår en utredning om hur Ronneby hamn skall utvecklas. Detta arbete 

leds av näringslivsenheten och beräknas redovisas under våren 2017. Innan 

denna utredning är klart gör tekniska inga åtgärder i hamnen. 

Förslaget är bra om det passar in i den utredning näringslivsenheten arbetar 

med. Tekniska förvaltningen ser inga hinder att för utförande av hela eller 

delar av medborgarförslaget så länge det inte ärr motstridigt 

näringslivsenhetens förslag på utveckling av hamnområdet. 

 

Näringslivsenheten yttrar att de delar tekniska förvaltningens åsikter om 

hantering av ärendet samt att aktuell utredning om Ronneby hamn pågår och 

skall presenteras i samband med höstens budgetprocess. 
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Kommunledningsförvaltningens utredning av aktuellt medborgarförslag 

finner att motionären har inkommit med goda idéer och förbättringsförslag 

som kan gagna likväl kommunens egna invånare som besökande turister och 

fiskeintresserade. Både tekniska förvaltningen och näringslivsenheten ställer 

sig positiva till medborgarförslaget, men innan pågående utredning är färdig 

och presenterad kan inte löfte ges om framtida utvecklingsinsatser avseende 

renovering av iläggningsramp i Ronneby hamn.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

 

att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att efter presentation av utredning 

avseende Ronneby hamns utveckling beakta om insatser för renovering av 

iläggningsramp samt förändrandring av parkeringsmöjligheterna för 

båttrailrar i hamnområdet enligt medborgarförslagets intentioner är möjliga.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att efter presentation av 

utredning avseende Ronneby hamns utveckling beakta om insatser 

för renovering av iläggningsramp samt förändrandring av 

parkeringsmöjligheterna för båttrailrar i hamnområdet enligt 

medborgarförslagets intentioner är möjliga. 

2. Medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att efter presentation av 

utredning avseende Ronneby hamns utveckling beakta om insatser 

för renovering av iläggningsramp samt förändrandring av 

parkeringsmöjligheterna för båttrailrar i hamnområdet enligt 

medborgarförslagets intentioner är möjliga. 

2. Medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Jan Hansen 

Hanna Grahn, utredare  

Tekniska förvaltningen 

Näringslivsenheten  
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§ 332 Dnr 2014-000578 109 

Besvarande av medborgarförslag från Max Villman om 
att utannonsera kommunens jaktarrende till 
kommuninvånarna 

 

Sammanfattning  

Max Villman lämnar följande förslag: 

Säg upp alla jaktarrenden på kommunens mark från och med nästa säsong. 

Utannonsera dessa jaktarrenden till kommuninvånarna, eventuellt till ett 

högre pris än 60:-/ha. Skriv in som klausul till jaktarrendet att man som 

jakträttsarrendator måste verka för att en majoritet av jaktlagets medlemmar 

måste vara bosatta i kommunen eller åtminstone i länet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade i § 166/2015-06-02 att: 

återemittera ärendet till tekniska förvaltningen med hänvisning att helhetssyn 

saknas 

uppdra tekniska förvaltningen att presentera en redogörelse om hur liknande 

ärenden hanteras i andra kommuner där nackdelar respektive fördelar 

inkluderas 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i § 224/2016-05-23 återremittera 

ärendet för att formulera ett avslag.  

Bedömning 

JAKTRÄTT 

Tekniska förvaltningen upplåter jakträtt på kommunens mark. De flesta av 

kommunens arrendatorer har haft jakträtten sedan lång tid tillbaka. De flesta 

av kommunens avtal har efter hand förhandlats om och är nu ettåriga, dels på 

grund av att kommunen ska kunna ha möjlighet att ändra användning på sin 

mark, t ex exploatering, dels för att kommunen ska kunna avbryta avtal med 

icke lämpliga arrendatorer. 

 

När kommunen upplåter jakträtt till nya arrendatorer är det viktigt att 

kommunens handläggare bildar sig en god uppfattning om den tilltänkte 

jägaren. Detta sker genom kontakter med befintliga jägare. Den tilltänkte 

arrendatorn ska uppvisa bevis på jägarexamen och vapenlicens. 
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I fall där kommunen köper mark, förekommer det ofta att den befintliga 

ägaren förbehåller sig rätten till jakten tills vidare eller att kommunen övertar 

befintliga nyttjanderätter. 

 

En annan viktig faktor i valet av arrendator är hur marken som ska upplåtas 

ser ut. Är området tillräckligt stort för att det ska vara en egen nyttjanderätt 

eller är det mer vettigt att angränsande markägare erbjuds nyttjanderätten? 

 

VILTVÅRD 

För att viltvården ska fungera krävs stabilitet och kontinuitet, vilket 

möjliggörs genom låg omsättning på väl fungerande jaktarrendatorer. 

Bakom de flesta av våra arrendatorer finns det jaktlag. Jaktlag främjar 

stabiliteten och nya jägare uppfostras att vårda viltet. 

 

Många områden ingår i viltvårdsområden eller älgskötselområden. I dessa 

fall gäller deras regler över kommunens. 

 

En förutsättning för att bedriva en god viltvård och hålla viltstammen på en 

lagom nivå är kontinuerlig och frekvent jakt. Nya jaktarrendatorer bör därför 

vara kommuninvånare. Undantagna är de befintliga nyttjanderätterna och de 

där säljare förbehåller sig jakträtten. Kommunen har just nu två 

jaktnyttjanderätter av totalt ca 30 st där arrendatorerna inte än 

kommuninvånare.  

 

SKYDDSJAKT 

Är området tätortsnära läggs det till skyddsjägarnas ansvarsområde.  

Med tätortsnära menas detaljplanelagd mark eller mark som ligger intill 

bebyggelse. 

Skyddsjägare tillsätts genom att befintliga jaktlag utser någon som passar in i 

gruppen eller på nya områden genom rekommendationer. 

 

Kommunens praxis för befintliga jaktnyttjanderätter är 60 kronor/ha 

(basindex 2004) + moms.  
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Markförvaltaren har jägarexamen och diskuterar jaktfrågor främst med 

skyddsjägarna, men också med jägarförbundet. 

 

JÄGARFÖRBUNDET 

Kontakt har tagits med Jägarförbundets jurist som främst menar att 

handläggaren ska se till kommunens bästa. Detta innebär att kommunen bör 

använda sig av lokala jägare. Handläggaren gör rätt i att diskutera med 

skyddsjägarna, för i jägarkretsar sprider sig saker snabbt! Nya avtal ska vara 

ettåriga, för kommunen vet ändå inte riktigt vem det är vi upplåter jakten till 

förrän det gått ett antal år. Om vi inte har någon speciell jägare vi vill upplåta 

marken till kan kommunen i stället för att annonsera ut jakten vända oss till 

det älgskötselområde eller licensområde marken ingår i och fråga om de har 

någon de vill rekommendera. Det är bra att upplåta till någon som redan 

deltar i redan etablerad samverkan. 

 

SLUTSATS 

Kommunen bör behålla befintliga arrendatorer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta avslå medborgarförslaget.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avslå 

medborgarförslaget. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Margareta Yngvesson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Max Villman  

Eva Lydin, tekniska förvaltningen 
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§ 333 Dnr 2017-000188 109 

Besvarande av medborgarförslag - angående planering 
och anläggning av spontanidrottsplatser 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag från Veronica Barbic argumenteras för en 

omprioritering av befintlig prioriteringslista för anläggning av 

spontanidrottsplatser. Förslagsställaren menar att de finns ett stort behov för 

skolan då antalet barn och elever ökar och inomhushallen är i minsta laget. 

Behovet är också stort för föreningar då det idag saknas belyst yta för 

åretruntaktiviteter utomhus. En lämplig placering enligt förslagsställaren är i 

närheten av skolan eller centralt i Hallabro.  

Bedömning 

Remissyttrande från fritid- och kulturnämnden 

De spontanidrottsplatser som idag är beslutade kommer att byggas under 

2017-2018. Det handlar om Backaryd, Älgbacken, Saxemara och 

Johannishus. Efter detta kommer en ny diskussion att inledas om nästa 

omgång av spontanidrottsplatser. Förslag på platser kommer då att läggas 

utifrån behov och prioriteringar. Hänsyn tas då till balans mellan landsbygd 

och de större orterna för att skapa rättvisa och ta hänsyn till 

likvärdighetsprincipen.Fritid- och kulturnämnden lämnar följande 

beslutsförslag; Medborgarförslaget tas med i nästa investeringsomgång av 

spontanidrottsplatser 2019 och framåt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslår 

kommunfullmäktige att med fritid- och kulturnämndens yttrande som 

underlag besluta att medborgarförslaget tas med i nästa investeringsomgång 

av spontanidrottsplatser 2019 och framåt .  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att hänskjuta ärendet 

till budgetberedningen samt att medborgarförslaget därmed anses vara 

besvarat. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta ärendet till budgetberedningen 

samt att medborgarförslaget därmed anses vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Veronica Barbic 

Budgetberedningen  

Karin Lundberg, utredare  
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§ 334 Dnr 2017-000088 109 

Besvarande av medborgarförslag - Gångstig mellan 
Volontärbacken och vårdcentralen bör få upprustning 
och belysning 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig avseende rubricerat 

medborgarförslag.  

Bedömning 

Aktuell gångstig ligger i direkt sydlig anslutning till, och i öster även inom, 

fastighet Björnen 10 (dvs Espegården) som ägs av Ronneby kommun. I 

övrigt passerar den stigen över de båda kommunägda fastigheterna Ronneby 

24:7 samt 24:16. 

 

Gångstigen finns sedan tidigare redovisad som x-område (dvs tillgänglig för 

allmän gång- och cykeltrafik) i befintlig detaljplan, men sträckningen 

överensstämmer inte med läget för dagens befintliga gångstig. Den 

planmässiga sträckningen ligger mer nordlig inom södra delen av fastigheten 

Björnen 10. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har enligt uppgift precis inlett 

detaljplanearbete omfattande Björnen 10 varför områdets framtida 

markanvändning kommer att utredas mer detaljerat. I samband med detta 

planarbete bör frågan om belyst gång- och cykelväg inkluderas varför 

Tekniska förvaltningen anser att aktuellt medborgarförslag bör avslås.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag bör avslås och 

att helheten kring området hanteras av Miljö- och byggnadsförvaltningen 

inom befintligt detaljplanearbete.  

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-09-05 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att helheten kring 

området inklusive g/c hanteras av miljö- och byggnadsnämnden inom 

befintligt detaljplanearbete samt att med detta anse medborgarförslaget 

besvarat. 
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Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att helheten kring området inklusive g/c 

hanteras av miljö- och byggnadsnämnden inom befintligt detaljplanearbete 

samt att med detta anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Bengt-Allan Jeppsson 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 335 Dnr 2017-000589 101 

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

Lova Necksten (MP) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

l dagsläget serveras ingen helt vegetarisk-vegansk kost i våra skolkök. Alltså 

ingen kost helt fri från animaliska produkter. Önskar man avstå från att äta 

animalisk kost erbjuds man endast alternativet lakto-ovo vegetariskt 

(innehållande mjölk och ägg).  

Det är viktigt att de elever sam väljer en helt vegetarisk-vegansk kost får en 

så väl sammansatt kost som möjligt. I dagsläget är de elever som önskar äta 

helt vegetariskt-vegansk hänvisade till skolans salladsbuffé. Att bara äta 

salladsbuffén gör det svårt att få till en fullvärdig måltid som kan tillgodose 

dessa elevers näringsbehov. vilket i generella fallet betyder att 

Livsmedelsverkets kostrekommendationer inte kan följas. Detta innebär 

bland annat att dessa elever får sämre möjligheter att orka med en hel 

skoldag och att kunna prestera bra studieresultat.  

För att kunna servera en fullvärdig helt vegetarisk-vegansk kost som är det 

också en förutsättning att våra kockar och kökspersonal har en god 

kompetens i vad det innebär att laga helt vegetarisk-vegansk kost. Som 

innehåller rätt näringsämnen. 

För att ge alla våra barn och elever en fullvärdig kost föreslår 

Miljöpartiet de gröna: 

Att Ronneby kommunskall servera helt vegetarisk-vegansk kost till de som 

önskar detta i våra skolor och förskolor. 

Att kockar och övrig kökspersonal vid behov ges fortbildning i att laga helt 

vegetarisk-vegansk kost.    
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen 

för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Lova Necksten 

Kommunstyrelsen  
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§ 336 Dnr 2014-000409 264 

Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49 - Markbyte 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har i § 148 / 2016-03-31 godkänt avtalen för markbyte 

mellan Svenstorp 2:2 och Ronneby 22:49. Fastigheten i Svenstorp är nu 

avstyckad.  Köparen önskar byta part från Ann-Charlott Thorén (1/1) till 

Ann-Charlott Thorén(½) och Anders Thorén(½). Anledningen är att 

banklånet står på Anders Thorén.        

Bedömning 

Ett avtal om transport av köpeavtalet är upprättat.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna transporten av köpeavtalet för 

Svenstorp 2:110 från Ann-Charlott Thorén (1/1) till Ann-Charlott Thorén(½) 

och Anders Thorén(½) enligt bilagt transportavtal. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna transporten av köpeavtalet för 

Svenstorp 2:110 från Ann-Charlott Thorén (1/1) till Ann-Charlott Thorén(½) 

och Anders Thorén(½) enligt bilagt transportavtal, till detta protokoll 

bifogad bilaga 7. 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, tekniska förvaltningen 

 


