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§ 26 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 27 Dnr 2016-000014 101 

Aktuellt från Tekniska förvaltningen 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen för tekniska förvaltningen, Magnus Graad, informerar 

om aktuellt på förvatlnigen 

Bokslutet – förvaltningen går plus. Återkommer med mer detaljer vid 

bokslutsgenomgången. 

Två gång-och cykelvägar är klara för beläggning, en intill gamla vattentornet 

och en i Backaryd. 

En ny dietist har anställts. Det är mycket fokus samarbete med 

äldreomsorgen och en kostplan ska tas fram. 

Det har varit avslutning på Den goda måltiden. 

Förvaltningen var representerad på sommarjobbsmässan.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Tim Svanberg (C), Peter Bowin (V) samt 

ersättare Willy Persson (KD). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 28 Dnr 2015-000648 000 

Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2016/2017 

Samordnings- och utvecklingschef  Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Region Blekinge har översänt förslag till tilläggstrafik för trafikåret 

2016/2017. Tidigare har Blekingetrafiken redovisat turer med lågt antal 

resande med förslag om nedläggning. Om kommunen har önskat att ha kvar 

turer bekostas dessa enbart av kommunen och benämns tilläggstrafik. I år 

förslås inga nya nedläggningar av turer i kollektivtrafiken inom Ronneby 

kommun utan Region Blekinge önskar beslut om fortsatt köp eller ej av den 

tilläggstrafik som finns idag. Regionen önskar få besked om kommunen 

önskar köpa till nuvarande tilläggstrafik senast den 19 februari 2015. Detta 

har föranlett att ärendet hanteras direkt i kommunstyrelsen.  

Bedömning 

Den tilläggstrafik som körs i Ronneby kommun innevarande år är: 

- Linje 173 Eringsboda Alnaryd med en morgon- och en eftermiddagstur 

under skoldagar. Denna tilläggstrafik var ny från trafikåret 2011/2012 och 

startade i praktiken vid höstterminens början 2011. Antalet resande per tur 

2011 var i snitt ca 3,8. 2012 1,9 och 2013 4,8. 2014 sjönk resandet till 2,0 

resande på morgonturen och 1,1 resor på eftermiddagsturen. Mätningarna 

under 2015 visar på i snitt 3,6 både på morgonen och eftermiddagen. 

Resenärerna består till stor del av ungdomar som går på gymnasiet i 

Karlskrona. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 75 tkr per år. 

 

- Linje 255 till och från Johannishus under sommarperioden. Alla turer, två i 

vardera riktningen, är sedan juni 2008 tilläggstrafik. Dessförinnan var 

trafiken nerlagd under två somrar. Antalet resor har varierat de senaste åren 

mellan 1 och 4. 2013 låg resorna på i snitt 2,0 per tur och 2014 var resandet 

nere i 1,6 i snitt per tur. Under 2015 var resandet återigen uppe i ett snitt på 

2,0. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 51 tkr per år. 

 

- Linje 256 Listerby-Korsanäs som under sommaren trafikeras med en tur i 

vardera riktningen i pendlingsläge. Denna tilläggstrafik tillkom fr o m 

sommaren 2013. Antalet resor var då 2,8 respektive 2,2 i snitt per tur. 2014 
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var snittet på 2,3 respektive 2,5 och 2015 2,6 respektive 2,0. Nettokostnaden 

för turerna beräknas till ca 15 tkr per år. 

 

- Linje 26 Resecentrum-Påtorp startade upp sommaren 2015. Linjen har sex 

turer i vardera riktningen på vardagar. Resandet har vid senaste 

undersökninganra varit i snitt 2,2 resor per tur. Nettokostnaden för linjen är 

beräknad till ca 36 tkr per år. 

Totala kostnaden för ovanstående tilläggstrafik är totalt ca 177 tkr.  

 

Tidigare har kommunen valt att inte betala för tilläggstrafik på linjer eller 

turer som har lägre resande än ca 2 i snitt. Förra året låg två linjer i 

farozonen med den utgångspunkten. Dessa linjer, 255 och 173, har dock ett 

ökat resande under 2015. Resandeantalet på linje 173 är beroende av hur 

många ungdomar som läser på gymnasieskola i Karlskrona. Skulle linjen 

läggas ner bör det ske med god förvarning så att gymnasieungdomar och 

deras föräldrar vet att från ett visst trafikår kommer inte linjen att gå längre.  

Antalet resande på sommartrafiken på linje 255 har har varierat mellan åren. 

När cykelbanan mellan Johannishus och Listerby är byggd finns det 

anledning att bevaka resandet ytterligare för bedömning om att eventuellt 

avsluta tilläggstrafiken. 

Den nya linjen som trafikerar Soft center/Parkdala/Påtorp har inte så många 

resande i snitt men eftersom den är relativt nystartad och fyller en viktig 

funktion föreslås även den vara kvar. 

Ekonomiskt är de 177 tkr som tilläggstrafiken beräknas kosta inräknad i 

budgeten för kollektivtrafiken.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att under trafikåret 2016/2017 köpa in 

samma tilläggstrafik som för trafikåret 2015/2016 det vill säga sommartrafik 

på linje 255 Johannishus-Ronneby, en morgon- och en eftermiddagstur 

skoldagar på linje 173 Eringsboda-Alnaryd, sommartrafik en morgontur 

samt en eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs samt trafik på linje 

26.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S), Roger Gardell (L) samt 

ersättare Nils- Ingmar Thorell (L). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Malin 

Norfall (S) att ett tillägg görs i beslutet att kommunen påtalar behovet av 

mindre buss för att tillgodose behovet av trafik inom Parkdalaområdet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att under trafikåret 2016/2017 köpa in samma 

tilläggstrafik som för trafikåret 2015/2016 det vill säga sommartrafik på linje 

255 Johannishus-Ronneby, en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på 

linje 173 Eringsboda-Alnaryd, sommartrafik en morgontur samt en 

eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs samt trafik på linje 26. 

Kommunen påtalar behovet av en mindre buss för att tillgodose behovet av 

trafik inom Parkdalaområdet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 29 Dnr 2015-000617 373 

Remiss från Energimarknadsinspektionen - Begäran 
om yttrande över ansökan om nätkoncession, 
Djupafors T 

 

Sammanfattning  

E.ON Elnät Sverige AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om 

nätkoncession för 50 kV markkabel vid transformatorstationen Djupafors T. 

Ansökan innefattar även rivning av befintlig luftledning. Remissen har 

skickats till tekniska förvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt 

Miljöteknik för yttrande. Ingen av dessa har haft något att erinra mot 

ansökan 

Bedömning 

E.ON Elnät Sverige AB har hos Energimarknadsinspektionen ansökt om 

nätkoncession för 50 kV markkabel vid transformatorstationen Djupafors T. 

Ansökan innefattar även rivning av befintlig luftledning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att de har inget att erinra ang. ansökan om 

nätkoncession, Djupafors T 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att yttra att Ronneby kommun har inget att erinra 

angående ansökan om nätkoncession Djupafors T. 

________________ 

Exp: 

Camilla Norrman 
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§ 30 Dnr 2015-000568 829 

Motocrossbana -placering och förutsättningar 

Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-07 att utreda 

lokaliseringen av motocrossverksamhet i enlighet med den arbetsplan som 

presenterats. Uppdraget har som grundstomme att hitta en plats i kommunen 

där förutsättningar finns för att kunna etablera en bra anläggning som 

uppfyller önskemål från förening och kommun samt att krav från 

myndigheter och andra intressenter uppfylls. 

 

Motorcross har tidigare bedrivits på Heabybanan. Banan var välkänd i 

motocrosssverige och hade hög status. Heabybanan lades ned vid 

halvårsskiftet -84. SMK Ronneby bedriver sedan år 2000 

motocrossverksamhet på Sörbybanan i Ronneby. På grund av ökad satsning, 

fler åkare och därtill höjd bullerpåverkan till grannbebyggelse önskar man att 

flytta verksamheten till ett område längre ifrån bebyggda områden. När 

ungdomarna går upp till klass MX2 och högre måste de söka sig utanför 

kommunens och länets gränser då den befintliga banan inte är tillräcklig och 

begränsad till 80 cc. 

  

Två platser/fastigheter är uttalade som möjliga etableringsplatser nämligen 

Karlsnäs 3:2 och Sörby 5:17. Då Karlsnäs 3:2 ligger i ett vattentäktsområde 

är bedömningen att nämnda plats inte kan komma ifråga för en 

motoranläggning. 

  

Utredningen har således pekat ut Sörby 5:17 som lämpligast som 

etableringsplats för motocross. Fastigheten ägs av en privatperson och är till 

salu. Närliggande grannar på södra sidan har motsatt sig en etablering där 

men varit positiva till en etablering på norra sidan medan fastighetsägaren 

och grannar på norra sidan av E 22:an motsatt sig detta, och ställt som krav, 

att en etablering sker av motocross söder om E 22:an. Detta krav är en 

förutsättning för att fastighetsägaren ska sälja. 
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Efter ett beslut kring placering skall en anmälan om anläggning av 

motorbana göras till kommunens miljönämnd enligt 30 kap 3 § 

Miljöprövnings- förordningen. Nämnden ska i ärendet bl. a. beakta 

innehållet i terrängkörningslagen och de allmänna hänsynsreglerna i 

miljöbalken. Beroende på vad anmälan innehåller kan det finnas större eller 

mindre möjligheter för nämnden att godkänna den. Nämnden kan besluta om 

att anläggningen kan innebära betydande miljöpåverkan och förelägga om 

upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning.  Denna anmälan kommer 

med största sannolikhet att remitteras till länsstyrelsen som kan ha 

synpunkter på enskilda detaljer. Kan banan med tillfartsvägar och andra 

nödvändiga anordningar utformas så att den inte skadar några naturvärden 

eller ev. andra intressen så har Länsstyrelsen sannolikt inte anledning att 

motsätta sig att den anläggs. Utgångspunkten bör vara att tillfartsväg m.m. 

dras på sådant sätt att det inte berör Natura 2000-området. 

 

Gällande tillämpning av plan- och bygglagen kan man välja att göra en 

detaljplan för området eller ett bygglovsförfarande. Båda alternativen 

innehåller en utökad förfrågan till närliggande fastigheter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om att en etablering av motocross 

ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22 under förutsättning att ev. markköp, 

tillstånd, regler, undersökningar och övriga förutsättningar tillåter en 

etablering.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att, under 

förutsättning att fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom förslaget, 

besluta att en etablering av motocross ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22 

under förutsättning att ev. markköp, tillstånd, regler, undersökningar och 

övriga förutsättningar tillåter en etablering. 

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S), Tommy Andersson (S), 

Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) samt ersättare Nils-Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att, under 

förutsättning att fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom förslaget, 

besluta att en etablering av motocross ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22 

under förutsättning att ev. markköp, tillstånd, regler, undersökningar och 

övriga förutsättningar tillåter en etablering. 

________________ 
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§ 31 Dnr 2015-000575 171 

Remiss från räddningstjänsten östra Blekinge - 
Handlingsprogram 

Kommunstrateg/Säkerhetsamordnare Anders Engblom lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge (Räddningstjänsten) 

har till Ronneby kommunen inkommit med förslag på reviderat 

handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  

 Innan ett handlingsprogram antas ska de som kan bedömas ha särskilt 

intresse i saken få möjlighet att yttra sig i ärendet, därför har 

Räddningstjänsten initierat remissen.  

Remisstiden som angavs från början var alltför kort för att kunna 

administreras, av medlemskommunerna, varför förlängd remisstid har 

begärts och beviljats. 

 

 Förslaget till nytt handlingsprogram är utformat som ett gemensamt 

program för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (operativ 

verksamhet).  

Förslaget till nytt handlingsprogram antas i sin helhet av Räddningstjänstens 

förbundsdirektion. 

Tidigare har förbundsdirektionen antagit det operativa handlingsprogrammet 

och det förebyggande programmet antagits av medlemskommunerna efter 

förslag från Räddningstjänsten. 

 

 Handlingsprogrammet är ett måldokument för verksamheten som förväntas 

löpa över mandatperioden. Med programmet som utgångspunkt upprättar 

Förbundsdirektionen årsvis verksamhetsplaner och tillsynsprogram. 

Räddningschefen upprättar i sin tur operativa- och förebygganderiktlinjer 

samt riskanalyser. På detta sätt bedöms verksamheten på bättre sätt än 

tidigare kunna situationsanpassas.  

 

 Att handlingsprogrammet i sin helhet antas av förbundsdirektionen innebär 

inte att kommunernas inflytande över Räddningstjänsten upphör 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=e936a4bde52a920f4fdef3fdf133ed8e&dosearch=1&t1=P&s1=Kommunstrateg%2FS%E4kerhetsamordnare


 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(61) 
2016-02-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Det primära inflytandet över Kommunalförbundets verksamhet sker genom 

den förbundsordning som kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun fastställer. I förbundsordningen är det särskilt 

ändamålsparagrafen som anger Förbundets uppdrag. Vidare utser respektive 

fullmäktige ledamöter till förbundsdirektionen. Kommunen har även 

möjlighet att löpande väcka ärenden i Förbundets direktion genom att 

använda sig av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges initiativrätt. 

Vidare kan medlemskommunerna i den utsträckning det bedöms angeläget, 

möjlighet att framöver anta egna program kring olycksförebyggande åtgärder 

vid sidan om de åtgärder som regleras i lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor 

Bedömning 

Förslaget till handlingsprogram ligger i linje med de ambitioner som angetts 

i tidigare handlingsprogram.  

Förändringen innebär i huvudsak att verksamheten kan bedrivas något mer 

situationsanpassat och att rollfördelningen mellan medlemskommunerna och 

Räddningstjänsten tydliggörs 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 Att biträda förslaget till handlingsprogram 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att biträda förslaget till handlingsprogram.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att biträda förslaget till handlingsprogram. 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom 
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§ 32 Dnr 2014-000513 160 

Reglemente för krisledningsnämnden 

Kommunstrateg/Säkerhetsamordnare Anders Engblom lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och 

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, i kommuner och 

Landsting finnas en krisledningsnämnd som ska fullgöra uppgifter under 

extraordinära händelser i fredstid. Reglemente för krisledningsnämnden, (KF 

§ 66/2007) kompletterar med lokala regler om organisation och 

arbetsformer. 

Reglementet för kommunens krisledningsnämnd har setts över och ett 

förslag till nytt reglemente tagits fram, se bilaga. I förslaget har rena citat av 

lagtext arbetats bort, lokala föreskrifter renodlats och kompletterats med 

bestämmelser om nämndens arbetsformer. Arbetsformerna motsvarar i stort 

de bestämmelser som gäller för kommunstyrelsen. 

Ett förtydligande av kommunstyrelsens uppgifter inför extraordinär händelse 

föreslås införas i kommunstyrelsens reglemente. 

Vidare föreslås ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott utses till 

ledamöter i krisledningsnämnden 

Bedömning 

Förslaget till nytt reglemente innebär i huvudsak följande förändringar. 

Krisledningsnämndens verksamhet, befogenheter och organisation regleras i 

lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, se bilagt författningsutdrag. Lagens 

bestämmelser gäller direkt mot kommunen och bör av författningstekniska 

skäl inte återupprepas i lokala bestämmelser. Sådana föreskrifter som 

framgår av lagen bör därför utmönstras.  

Reglementet förslås få en ny disposition med kapitelindelning: 

Första kapitlet innehåller kompletterande bestämmelser om hur kommunal 

verksamhet övertas och bedrivs vid en extraordinär händelse samt nämndens 

uppgifter i övrigt. 

Andra kapitlet beskriver nämndens organisation. Här föreskrivs bl. a. att 

nämnden ska vara i personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=e936a4bde52a920f4fdef3fdf133ed8e&dosearch=1&t1=P&s1=Kommunstrateg%2FS%E4kerhetsamordnare
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Vidare föreslås ett kapitel om nämndens arbetsformer. Dessa motsvarar i 

tillämpliga delar de arbetsformer som enligt kommunstyrelsens reglemente 

gäller för styrelsen. Bestämmelser om ersättares tjänstgöring m.m. har inte 

tagits in eftersom nämnden saknar ersättare. 

En jämförelse mellan nuvarande reglemente och förslaget till nytt 

reglemente för krisledningsnämnden med kommentarer bifogas. 

Enligt 3 kap. 5 § kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen utgöra 

krisledningsnämnd. Denna bestämmelse föreslås tas bort. Istället införs en 

bestämmelse som reglerar styrelsens ansvar för uppgifter som avser 

samordning m.m. inför en extraordinär händelse.  

Krisledningsnämnden ska väljas av kommunfullmäktige. Valet har inte 

genomförts för innevarande mandatperiod. Det föreslås därför att 

ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs till ledamöter i 

krisledningsnämnden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby Kommuns 

krisledningsnämnd, 

 

att anta bilagt förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente samt 

 

att nytt reglemente för krisledningsnämnden och ändringarna i 

Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 mars 2016. Samma 

dag upphör reglemente för Krisledningsnämnden, antaget av 

kommunfullmäktige genom beslut § 66/2007, att gälla. 

 

att till ledamöter i krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), 

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

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

 

att till ordförande för krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), till 

förste vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och till andre vice 

ordförande Malin Norfall (S) 

 

att uppdragen som ledamot, ordförande och vice ordförande gäller från och 

med den dag när detta beslut justeras till och med den 31 december 2018 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 
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att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby Kommuns 

krisledningsnämnd, 

 

att anta bilagt förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente samt 

att nytt reglemente för krisledningsnämnden och ändringarna i 

Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 mars 2016. Samma 

dag upphör reglemente för Krisledningsnämnden, antaget av 

kommunfullmäktige genom beslut § 66/2007, att gälla. 

att till ledamöter i krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), 

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

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

att till ordförande för krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), till 

förste vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och till andre vice 

ordförande Malin Norfall (S) 

att uppdragen som ledamot, ordförande och vice ordförande gäller från och 

med den dag när detta beslut justeras till och med den 31 december 2018 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Månsson (S). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby Kommuns 

krisledningsnämnd, 

att anta bilagt förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente samt 

att nytt reglemente för krisledningsnämnden och ändringarna i 

Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 mars 2016. Samma 

dag upphör reglemente för Krisledningsnämnden, antaget av 

kommunfullmäktige genom beslut § 66/2007, att gälla. 

att till ledamöter i krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), 

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

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

att till ordförande för krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), till 

förste vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och till andre vice 

ordförande Malin Norfall (S) 
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att uppdragen som ledamot, ordförande och vice ordförande gäller från och 

med den dag när detta beslut justeras till och med den 31 december 2018. 

________________ 
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§ 33 Dnr 2015-000634 269 

Utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns kust och 
skärgård, förnyad prövning 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Regeringen har i beslut den 26 november 2015 upphävt Länsstyrelsens i 

Blekinge läns beslut den 4 november 2014 om utvidgat strandskydd i 

Ronneby kommuns kust och skärgård och lämnat ärendet åter till 

länsstyrelsen för ny behandling. Skälet är att länsstyrelsen inte kungjort 

beslutet på föreskrivet sätt så att berörda sakägare fått tillfälle att yttra sig 

över beslutsförslaget. Regeringens beslut, dnr M2014/02833/Me, bifogas. 

 

Länsstyrelsen har efter regeringens avgörande förelagt kommunen att yttra 

sig över ett nytt förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Ronneby 

kommun, länsstyrelsens dnr 511-4322-2015, bifogas. Förslaget är identiskt 

med det upphävda beslutet om utvidgat strandskydd.  

Bedömning 

Kommunen har under länsstyrelsens beredning av det nu upphävda beslutet 

vid flera tillfällen lämnat synpunkter på beslutsförslaget. Vidare har 

kommunstyrelsen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd 

till regeringen, se bilaga. Genom att beslutet upphävts på formella grunder 

har dock regeringen inte prövat kommunens yrkanden och invändningar i 

sak. 

 

Länsstyrelsens nya förslag till beslut innebär inga materiella ändringar av det 

ursprungliga beslutet. Det saknas därför anledning att lämna andra 

synpunkter än vad som redan framförts i ärendet. Dessa synpunkter är 

sammanfattade i överklagandet till regeringen. Det föreslås därför att 

kommunstyrelsen som sitt yttrande hänvisar till vad styrelsen anfört i sitt 

överklagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta som yttrande över förslaget till beslut om 

utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns kust och skärgård hänvisa till vad 

styrelsen anfört i sitt överklagande av länsstyrelsens beslut den 4 november 

2014.  
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Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar som yttrande över förslaget till beslut om 

utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns kust och skärgård hänvisa till vad 

styrelsen anfört i sitt överklagande av länsstyrelsens beslut den 4 november 

2014. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamoten Malin 

Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

Malin Norfall (S) yrkar att kommunen ska yttra att man inte har något att 

erinra mot länsstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller hans eget yrkande.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar som yttrande över förslaget till beslut om 

utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns kust och skärgård hänvisa till vad 

styrelsen anfört i sitt överklagande av länsstyrelsens beslut den 4 november 

2014. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson 
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§ 34 Dnr 2015-000590 26 

Överklagande avseende strandskyddsdispens på 
fastigheterna Stenaby 1:8 och 1:19 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 augusti 2014 att bevilja 

kommunen (kommunstyrelsen) strandskyddsdispens för uppförande av 

garage, ianspråktagande av tomtplats och för anläggande av infart på 

fastigheterna Ronneby Stenaby 1:8 och 1:19. 

 

Efter beslut om överprövning beslutade Länsstyrelsen i Blekinge län 

(länsstyrelsen) 

den 25 maj 2015 att upphäva nämndens beslut. Kommunstyrelsen 

överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Växjö 

tingsrätt. Rätten avslog i dom den 9 november 2015 kommunens 

överklagande, mål nr M 2438-15, se bilaga. 

 

Kommunstyrelsen har genom kommunjuristen överklagat mark- och 

miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen. Anstånd med att 

utveckla styrelsens talan har medgetts till den 12 februari 2016. 

  

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, beslutad den 7 april 2015, KS 

§ 101, punkt 1.3 ska kommunstyrelsen besluta om överklagande av dom som 

gått kommunen emot ska vidhållas 

Bedömning 

Mot bakgrund av den rättsutredning mark- och miljödomstolen redovisat och 

de argument som legat till grund för rättens avgörande, föreslås att 

kommunstyrelsen återkallar sitt överklagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen återkallar överklagandet 

Arbetsutskottets beslut 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla överklagandet. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla överklagandet. 

 

Jäv 

Lennart Förberg (M) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut i 

detta ärende. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson  
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§ 35 Dnr 2015-000598 101 

Information Viggenmonumentet 

 

Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande information: 

Sammanfattning  

För att få fler förbipasserande att stanna till vid Viggenmonumentet och på 

plats lyfta fram Ronneby kommuns attraktivitet för besökande och invånare 

föreslår informationsavdelningen i samarbete med Fritids- och 

kulturförvaltningen följande åtgärder: 

Belysning och enkel takkonstruktion vid befintlig kommunkarta 

Installation av en konstnärlig tolkning av Gripshundens galjonsfigur som 

bjuder in till lek – se bifogad skiss 

Skylt med information om kommunens besöksmål (med anpassat 

information efter säsong och nyheter inom besöksnäringen – byte två gånger 

om året)  

Kostnadskalkyl 

Vad behöver göras? Kostnad 

  

Belysning och enkel takkonstruktion till befintlig 

kommunkarta (inkl. eldragning), fundament till 

ny skylt 

25 tkr 

Installation på temat Gripshundens galjonsfigur 

(konstnärlig tolkning) av konstnären Caspar 

Stubbe Tegelbjaerg 

80 tkr 

Informationsskylt med stativ och dekal (inkl. två 

skyltbyten) i format 1700 x 750 

10 tkr 

Layout och originalarbete i format 1700 x 750 

(mall som enkelt kan bytas ut efter årstid och 

relevans) 

10 tkr 

totalt 125 tkr 

Det kan tillkomma kostnader för en besiktning av installationen.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen och överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Ola 

Robertsson (S), Lennarth Förberg (M) samt Roger Gardell (L). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Heike Rosenquist 
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§ 36 Dnr 2014-000589 253 

Förslag till svar på skrivelse från Ettebro 
intresseförening 

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ettebro skola har KF fattat beslut om att sälja (2015-06-17), Tekniska 

förvaltningen har skickat uppsägning av intresseföreningens kontrakt 2015-

09-25, denna uppsägning har föreningen skrivit på utan någon erinran. 

Kommunikation har skett genom Per Engkvist vid flera tillfällen. 

Bifogar även avtalet där ett underhållsansvar ligger på föreningen men inte 

har skötts senare år. 

 

”Under detta år, som förberedelse till förslaget till beslut, hade jag mail och 

telefonkontakt med förra ordföranden Maria Johansson. Jag bifogar mailen 

som text-filer. 

Jag har också haft telefonkontakt med Maria Johansson och nuvarande 

ordförande Roger Salomonsson.”  

Förslag till beslut 

Att svara föreningen: 

Information har lämnats till föreningen vid flera tillfällen att försäljning 

kommer att ske. Föreningen har också accepterat uppsägning av sitt avtal. 

Försäljningen kommer att genomföras som planerat 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottet beslutar att förslaget till svar till föreningen skrivs om till 

kommunstyrelsens behandling. 

Föreningen ska informeras om när fastigheten lämnas till mäklare för 

försäljning. 

 

Tekniska förvaltningen har lämnat nytt förslag till yttrande enligt följande: 

Tråkigt att ni inte har fått den dialog angående försäljning som ni haft behov 

av. Beslutet om försäljning fattades 2015-06-17 med en senare uppsägning 

av ert kontrakt som följd, detta skedde 2015-09-25. Vi kommer att gå ut med 
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fastigheten till mäklare under våren. Försäljningen kommer att ske genom 

budgivning, vi väljer sedan det bud som känns mest tilltalande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Malin 

Norfall (S), Jan-Eric Wildros (S) samt Peter Bowin (V). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att svara föreningen: 

Tråkigt att ni inte har fått den dialog angående försäljning som ni haft behov 

av. Beslutet om försäljning fattades 2015-06-17 med en senare uppsägning 

av ert kontrakt som följd, detta skedde 2015-09-25. Vi kommer att gå ut med 

fastigheten till mäklare under våren. Försäljningen kommer att ske genom 

budgivning, vi väljer sedan det bud som känns mest tilltalande. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även att föreningen ska informeras om när 

fastigheten lämnas till mäklare för försäljning. 

________________ 

Exp: 

Ola Liljerum 
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§ 37 Dnr 2016-000022 252 

Kalleberga 7:115 och Häggatorp 1:82 - Inköp av mark 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljöteknik arbetar med den nya vattenledningen från Karlsnäs ner till 

vattenverket i Brantafors. Alla markavtal är klara utom på dessa fastigheter. 

Fastigheterna ägs av NCC och är till salu för marknadsvärde 

Bedömning 

En värdering har genomförts av LRF Konsult. Häggatorp 1:82 värderas till 

160 000;- kronor +/-10% och Kalleberga 7:115 värderas till 125 000;- kronor 

+/-10%. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att köpa in fastigheterna. 

Kostnaden för inköp av fastigheterna belastar investeringsprojekt 66102, 

markaffärer köp. Tillgångarna läggs till kommunens markreserv 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att köpa in 

fastigheterna Häggatorp1:82 för160 000 kr +/-10% och Kalleberga 7:115 för 

125 000 kr +/-10%. 

Kostnaden för inköp av fastigheterna belastar investeringsprojekt 66102, 

markaffärer köp. Tillgångarna läggs till kommunens markreserv. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att köpa in 

fastigheterna Häggatorp1:82 för160 000 kr +/-10% och Kalleberga 7:115 för 

125 000 kr +/-10%. 
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Kostnaden för inköp av fastigheterna belastar investeringsprojekt 66102, 

markaffärer köp. Tillgångarna läggs till kommunens markreserv. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(61) 
2016-02-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr 2016-000071 4018 

Slutrapport arkipelagrutten 

 

Sammanfattning  

Projektledare Mattias Holmkvist, Blekinge Arkipelag presenterar 

huvuddragen i Kust- och skärgårdsleder i Biosfärområde Blekinge Arkipelag 

– Slutrapport i förstudien för en arkipelagrutt.  

Under 2015 har ideella föreningen Blekinge Arkipelag genomfört en 

förstudie som undersökt förutsättningarna för att utveckla en arkipelagrutt. 

Rutten är tänkt som ett nätverk av hållbara leder och resmöjligheter genom 

kusten och skärgården inom Biosfärområde Blekinge arkipelag. Området 

omfattar de kustnära delarna av Karlshamn, Ronneby och Karlskrona 

kommuner. Ett sådant nätverk av leder skulle tillgängliggöra området och 

dess unika natur- och kulturmiljöer för såväl blekingebor som besökare.  

Förstudien ger förslag på: 1) en vandringsled genom halva området och ett 

flertal kortare vandringsrundor, 2) en cykelled genom hela området, 3) en 

kompletterande skärgårdstrafiklinje som binder samman de tre kommunerna, 

4) en sammanhängande kajakled utmed hela områdets kust samt 5) en 

segelled som inkluderar både en huvudrutt till de mest utvecklade 

gästhamnarna men även utflykter till omhuldade naturhamnar.  

Inför genomförande har en modell med tre steg och fokusområden arbetats 

fram: 

Infrastruktur och psykologisk tillgänglighet 2016-2017. Etablering av 

kompletterande skärgårdslinje. Karta och applikation. Infotavlor, vägvisare, 

bryggor, spångar och bojar. Översättningsarbete. 

Hållbarhet i besöksnäringen 2017-2018. Policy och arbetsmaterial för hållbar 

besöksnäring. Kvalitetsmärkta paket. Nätverksträffar, samverkan, utbyte. 

Kompetensutveckling. 

Utvecklad gemensam marknadsföring 2018-2019. Bild och rörligt media, 

flerspråkigt översättningsarbete, samverkan Visit Blekinge och intilliggande 

nationell och utländska outdoorprogram. Mäss- och eventverksamhet. 

Kostnadsberäkningar har gjorts och förenings styrelse förordar den s k 

optimala varianten om totalt 15, 565 miljoner kr. 

Då Tillväxtverket har en utlysning med inlämning i mars är det bråttom med 

att få fram beslut om medfinansiering. Under förutsättning att bidrag beviljas 
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innebär det ca 1 mkr för Ronneby kommuns del i etableringskostnad, det 

tillkommer även förvaltningskostnad på ca 500 tkr fr o m 2017.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas 

Westrup (SD), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L), 

Lennarth Förberg (M), Bo Johansson (S), Jan-Eric Wildros (S), ersättarna 

Margareta Yngveson (S) samt Nils-Ingmar Thorell (L). 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

Kommundirektör Magnus Widén får i uppdrag att samråda med övriga 

berörda kommuner om beslutsförslag med likalydande beslut. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén 
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§ 39 Dnr 2015-000636 001 

Revidering av beslut avseende centraliserad 
vaktmästarorganisation 

Teknisk chef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I beslutet kring förslag till ny central vaktmästarorganisation justerades 

innehållet avseende genomförandetiden från det första tjänstemannaförslaget 

och fram till beslut i KF2015-11-26 §302. Det man dock inte ändrade var 

tidpunkterna för de följdpunkter avseende budgetflytt och 

konsekvensutredning, utan dessa kvarstod oförändrade. Aktuellt ärende 

föreslår att dessa följdpunkter anpassas till genomförandetiden för den nya 

organisationen 

Bedömning 

Beslutets andra stycke föreslås justeras till (justering markerad): 

-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

 

Beslutets femte stycke föreslås justeras till (justering markerad): 

-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017. 

 

Övriga beslutspunkter föreslås bibehållas oförändrade 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige justera beslutspunkt 2 

och 5 i Kommunfullmäktiges beslut avseende centraliserad 

vaktmästarorganisation från 2015-11-26 §302 enligt följande: 

-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 
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Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att justera 

beslutspunkt 2 och 5 i Kommunfullmäktiges beslut avseende centraliserad 

vaktmästarorganisation från 2015-11-26 §302 enligt följande: 

-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att följande förtydligande görs: 

Befintliga personal- och budgetresurser för arbetsledning inkluderas.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att justera 

beslutspunkt 2 och 5 i Kommunfullmäktiges beslut avseende centraliserad 

vaktmästarorganisation från 2015-11-26 §302 enligt följande: 

-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 
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Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Befintliga personal- och 

budgetresurser för arbetsledning inkluderas. 

-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017. 

________________ 
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§ 40 Dnr 2015-000645 000 

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och 
polis 2016 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I rikspolisstyrelsens nationella handlingsplan Samverkan polis och kommun - för 

lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet lyfts initiativet till att 

samverkansöverenskommelser ska tecknas mellan kommunen och Polisen på lokal 

nivå över hela landet. Överenskommelsen ska ligga till grund för det operativa 

brottsförebyggande arbetet i kommunerna 

Bedömning 

Det nuvarande samverkansavtalet mellan Ronneby kommun och 

Polismyndigheten i Blekinge löper ut 2015-12-31. Avtalet anger de yttre 

ramarna för samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt 

lyfter fram problemområden där gemensamma åtgärder är möjliga. 

 

För den nya avtalsperioden kvarstår 2015 års områden för samverkan. 

Mindre ändringar i åtaganden samt omformuleringar har gjorts. För 2016 

identifierades inga nya fokusområden. Däremot kommer 2015 års 

fokusområden även gälla för 2016 års samverkansöverenskommelse. Val av 

områden grundas på en gemensam problembild, som baseras på brott, 

ordningsstörning, otrygghet, kommunal och polisiär erfarenhet samt 

erfarenheter från nuvarande samverkan. 

 

Förslag till nya åtaganden och formuleringar markeras med kursiv 

understruken text. Åtaganden och formuleringar som ej är gällande för 

kommande avtalsperiod har markerats genomstruken text. Avtalet har 

behandlats i BRÅ och förankrats hos respektive verksamhetschef som berörs 

av avtalet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 

godkänna upprättat förslag till samverkansöverenskommelse mellan 

Ronneby kommun och Polisen.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(61) 
2016-02-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

samverkansöverenskommelse mellan Ronneby kommun och Polisen. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

samverkansöverenskommelse mellan Ronneby kommun och Polisen. 

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder 
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§ 41 Dnr 2015-000604 340 

Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun 

Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett förslag till Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun har tagits 

fram. Dokumentet uttrycker förhållningsätt för hur arbetet med dagvattnet 

ska bedrivas i kommunen och riktar sig till tjänstemän, politiker, 

fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer m.fl.  

Bedömning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Ronneby kommun fastställde 2014-01-30 nya lokala 

miljömål för Ronneby kommun. I det beslutet finns följande mål.  

2015 har en dagvattenpolicy upprättats där ansvarsfördelningen och 

omhändertagande tydligt framgår. Vatten och avloppsplan finns för Ronneby 

kommun 2014. I Ronneby kommuns Vatten och avloppsplan som antogs av 

kommunfullmäktige 2014-04-24 finns åtgärder för dagvatten. 

2015,tydliggöra ansvar för dagvatten inom och utanför verksamhetsområde. 

Kartläggning av påverkan på Ronnebys dagvattensystem samt kartläggning 

av dagvattnets påverkan på omgivningen. 

 

Medverkan vid framtagande av policyn Arbetsgruppen i kommunen har 

utgjorts av tjänstemän från Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Ronneby Miljö&Teknik 

AB. Styrgrupp har utgjorts av Anna-Karin Sonesson (Samordning och 

utvecklingschef), Anders Karlsson (Miljö- och byggnadsförvaltningen, 

förvaltningschef), Hans Nilsson (VD ,Miljö&Teknik AB) 

 

Policyn riktar sig till tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 

verksamhetsutövare, exploatörer m.fl. 

 

Syftet med ” Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun” 

Beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i 

Ronneby kommun. Tydliggöra ansvarsfördelningen kring dagvatten inom 
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och utanför verksamhetsområde. Översiktlig redovisning av ämnen som 

tillförs Ronneby dagvattensystem. Översiktlig redovisning av dagvattnets 

påverkan på omgivningen. Klimatförändringarnas inverkan på Ronneby 

dagvattensystem. 

                           

Bedömning 

I och med att Policy dagvattenhantering är framtagen anses Lokala 

miljömålet samt åtgärder enligt Vatten- och avloppsplan vara genomförda.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår Kommunfullmäktige att anta Policy dagvattenhantering för Ronneby 

kommun.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta Policy 

dagvattenhantering för Ronneby kommun  

 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta Policy 

dagvattenhantering för Ronneby kommun.  

________________ 
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§ 42 Dnr 2015-000434 730 

Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen 

Äldrenämnden § 176/2015  

 

Sammanfattning  

Avgift utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till maxavgift. 

Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras avgift per timme. Timtaxan 

är 0,5 procent av prisbasbeloppet, 221,50 kronor. 

En övergång till ÄBIC medför att den nuvarande nivåindelningen måste 

överges.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

a. Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp 

till maxavgiften, som är 1772 kronor per månad 

b. Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,5 

procent av prisbasbeloppet 

c. Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

d. Äldrenämnden får i uppdrag att utforma textmassan i övrigt.  

 

Yrkanden 

Ylva Olsson (SD) yrkar med bifall från Sune Håkansson (RP) och Anders 

Lund (M) att vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 procent av 

prisbasbeloppet. 

Bo Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras med bl.a. anledning av att 

utreda om vårdtagaren kan debiteras timtaxa med 0,25 procent av 

prisbasbeloppet.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att äldrenämnden 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 
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Ja-röst för återremiss i enlighet med Bo Johanssons (S) yrkande. 

Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstningsresultat 

Med omröstningsresultatet sex (6) ja-röster mot sju (7) nej-röster beslutar 

äldrenämnden att ärendet ska avgöras idag.  

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Ylva Olssons (SD) 

m.fl. yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma. 

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

a. Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp 

till maxavgiften, som är 1772 kronor per månad 

b. Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 

procent av prisbasbeloppet 

c. Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

d. Äldrenämnden får i uppdrag att utforma textmassan i övrigt. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

- Nuvarande nivåindelning i taxorna avskaffas inför införande av ÄBIC 

- Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till 

maxavgiften, som är 1772 kronor per månad (enligt tidigare KF- beslut) 

- Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 procent av 

prisbasbeloppet 

- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet (enligt 

tidigare KF-beslut) 

- Äldrenämnden ges i uppdrag att återkomma med komplett 

författningssamling senast till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. 

- Den nya taxan träder i kraft 2016-05-01. 
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Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) tjänstgörande ersättare 

Bo Johansson (S) samt ersättarna Margareta Yngveson (S) och Ylva Olsson 

(SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

till beslut. 

Bo Johansson (S) yrkar på återremiss enlighet med sitt yrkande i 

äldrenämnden.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att arbetsutskottet 

beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst för återremiss 

 

Omröstningsresultat 

Med omröstningsresultatet åtta (8) ja-röster mot sju (7) nej-röster, i enlighet 

med till detta protokoll fogad bilaga, beslutar kommunstyrelsen att ärendet 

ska avgöras idag.  

Propositionsordning 2 

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

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

- Nuvarande nivåindelning i taxorna avskaffas inför införande av ÄBIC 

- Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till 

maxavgiften, som är 1772 kronor per månad (enligt tidigare KF- beslut) 

- Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 procent av 

prisbasbeloppet 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(61) 
2016-02-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet (enligt 

tidigare KF-beslut) 

- Äldrenämnden ges i uppdrag att återkomma med komplett 

författningssamling senast till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. 

- Den nya taxan träder i kraft 2016-05-01. 

 

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet reserverar 

sig mot beslutet. 

 

________________ 
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§ 43 Dnr 2015-000251 214 

Detaljplan Ronneby 25:11 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Adress: Kilenområdet 

 

Detaljplanen för Kilenområdet har varit utställd för en ny granskning under 

tiden 11 december till den 31 december 2015. Myndigheter och berörda 

fastighetsägare m.fl. har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i 

granskningsutlåtande 2 (se bilaga). Bl.a. har länsstyrelsen inte längre några 

erinringar mot planförslaget. Länsstyrelsens föreslår att planbestämmelsen 

a1 bör hänvisa till rapporten ”Riskbedömning och åtgärdsutredning för kv. 

Kilen i Ronneby kommun, WSP 2015-12-07” för tydlighetens skull. 

Komunstyrelsen anser att planbestämmelse f1 Tillbyggnader till Röd 

Magasinet särskilt skall beakta byggnadens karaktärsdrag skall utgå ur 

planen. Trafikverket anser att en dialog bör inledas med anledning av en nya 

bro över järnvägen innan man teckna en avsiktsförklaring om fördelning av 

kostnader och ansvar. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 januari 2016, § xx, att 

revidera planförslaget bl. a. att planbestämmelse f1 Tillbyggnader till Röd 

Magasinet särskilt skall beakta byggnadens karaktärsdrag utgår ur förslaget 

samt godkänner det reviderade planförslaget och skicka detsamma till 

kommunfullmäktige för antagande. Ändringarna bedöms inte vara av sådan 

art att en ny granskning behövs.  

 

Fullständiga handlingar med bilagor m.m. finns på 

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-

detaljplaner/kilen/ 

Förslag till beslut 

Att Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för Ronneby 25:11 m.fl. 

(Kilen) upprättad den 18 maj 2015, reviderad den 27 augusti 2015, den 22 

oktober 2015 samt den 14 januari 2016.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplanen för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen) upprättad den 18 maj 2015, 

reviderad den 27 augusti 2015, den 22 oktober 2015 samt den 14 januari 

2016. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplanen för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen) upprättad den 18 maj 2015, 

reviderad den 27 augusti 2015, den 22 oktober 2015 samt den 14 januari 

2016. 

________________ 
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§ 44 Dnr 2016-000003 049 

Överföring av medel från fritid- och kulturnämnden till 
Tekniska förvaltningen 

Fritid- och kulturnämnden § 187/2015 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen ska inom kommunen vara ägare till mark, 

anläggningar och lokaler och fastigheter. 2013-06-19 och 2013-12-12 

beslutade Kommunfullmäktige omfördelning av budgeten med hänsyn taget 

till att ett antal objekt fördes över från Fritid- och kulturnämnden till 

Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen. Undantag gjordes för överföring 

av Vandrarhemmet, Rydénska och Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 

54, 372 38 Ronneby.  

Bedömning 

I samband med att ett objekt överförs från Fritid- och kulturförvaltningens 

ansvar till Tekniska förvaltningen erfordras justeringar av respektive 

nämnders budgetar.  

 

Förutom justering av budgeten ska företrädarskapet i nu gällande avtal med 

Pehr Andersson, Ronneby Brunnspark Vandrarhem, Bed & Frukost 

transporteras över från Fritid- och kulturförvaltningen till 

Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen. 

 

Vid överföringen ska Fritid- och kulturförvaltningen redovisa rutiner för 

arbetsuppgifter som ansvaret omfattar samt överlämna dokumentation vad 

gäller service, miljötillstånd m.m. 

 

Omfördelning av budgeten: 
 Tekniska 

förvaltningen 

Fritid- och 

kulturförvaltningen 

Internhyra 

upphör 

377 000 kr -377 000 kr 

Externhyra -200 000 kr 200 000 kr 

 177 000 kr -177 000 kr 

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

Kommunfullmäktige beslutar att internhyran för och hyresintäkten från 
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Vandrarhemmet, Rydénska och Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 54 

omfördelas samt att företrädarskapet för hyresavtalet förs över till 

Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen. 

I samband med överföringen av objekten ska Fritid- och kulturförvaltningen 

redovisa rutiner arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämna 

dokumentation vad gäller service, miljötillstånd m.m. 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

internhyran för och hyresintäkten från Vandrarhemmet, Rydénska och 

Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 54 omfördelas samt att 

företrädarskapet för hyresavtalet förs över till Lokalförsörjningsenheten, 

Tekniska förvaltningen. 

I samband med överföringen av objekten ska Fritid- och kulturförvaltningen 

redovisa rutiner arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämna 

dokumentation vad gäller service, miljötillstånd m.m. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

internhyran för och hyresintäkten från Vandrarhemmet, Rydénska och 

Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 54 omfördelas samt att 

företrädarskapet för hyresavtalet förs över till Lokalförsörjningsenheten, 

Tekniska förvaltningen. 

I samband med överföringen av objekten ska Fritid- och kulturförvaltningen 

redovisa rutiner arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämna 

dokumentation vad gäller service, miljötillstånd m.m. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(61) 
2016-02-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 45 Dnr 2015-000435 347 

Ansökan avseende införlivande av fastigheter i Västra 
Bökevik i Ronneby kommuns verksamhetsområde. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Västra Bökeviks VA ekonomisk förening (VBVAEF) har inkommit med en 

ansökan om införlivande av fastigheter i Västra Bökevik i kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp.  Föreningen driver sedan 

sommaren 2013 ett stamledningsnät för vatten och avlopp som kan serva 24 

fastigheter. Ledningsnätet projekterades och färdigställdes i nära samarbete 

med Ronneby Miljö och Teknik AB. VBVAEF:s nät slutbesiktigades och 

godkändes 2013-06-18. Nätet genomfört i enlighet med tekniska 

specifikationer som Miljöteknik kräver för att ansluta nätet och dess 

fastigheter till allmänna VA-nätet. I en ytterligare etapp för att ca ytterligare 

75 fastigheter ska anslutas till VA har Ekonomiska föreningen Håanabbens 

VA och Fiber genomfört samma samarbete med Miljöteknik. Denna 

entreprenad är slutbesiktigad och godkänd 2015-06-17. Det är detta senare 

område som omfattas av länsstyrelsens åläggande införlivande i 

kommunalverksamhetsområde senast 2018-12-31 

Bedömning 

Föreningens ansökan har varit på remiss till Miljöteknik som menar att även 

det område som ansökan gäller faller inom § 6 i vattentjänstlagen. 

Miljöteknik menar att båda områden bör införlivas i verksamhetsområde 

samtidigt. Detta bör dock inte ske förrän tidigast efter att garantitiden har 

löpt ut dvs efter 2017-07-01. När blir beroende på vilka åtaganden 

entreprenören får vid garantibesiktningen men ett beslut bör kunna tas hösten 

2017 eller våren 2018. Ett införlivande sker då med marginal mot den av 

länsstyrelsen satta tidsgränsen 2018-12-31. 

I Vatten- och avloppsplanen antagen 2014-04-24 finns båda områdena bland 

de 8 som beslutades skulle byggas ut inom en tioårsperiod och införlivas i 

kommunalt verksamhetsområde. I planens bilaga 16 Riktlinjer för styrning 

av privat anslutning till kommunalt VA fastslås att för de områden som 

ligger inom utbyggnadsgrupp 1 och 2 (år 0-20) i utbyggnadsplanen gäller att 

samtliga fastigheter inom området skall ha servis framdragen till 

fastighetsgräns. 
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Tidigast 2 år efter slutbesiktning (garantitidens utgång) skall området 

införlivas i verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. 

De fastigheter som inte är registrerade i samfälligheten, vid datum för 

bildande av verksamhetsområde kommer att anvisas anslutningspunkt och 

debiteras av kommunfullmäktige beslutad anläggningsavgift. 

Mot bakgrund av vad som står i VA-planen och vad Miljöteknik har framfört 

i sitt yttrande föreslås att båda områdena hanteras samtidigt och att 

kommunfullmäktige fattar beslut om införlivande i VA-verksamhetsområde 

först efter garantibesiktning är genomförd och eventuella åtaganden är 

genomförda av entreprenören. Ett sådant beslut bör kunna fattas senast under 

våren 2018.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta att överlämna ovanstående som svar på Västra Bökevik VA 

ekonomiska förenings ansökan och ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att bevaka frågan så att kommunfullmäktige kan besluta om 

verksamhetsområde för vatten och avlopp vid lämplig tidpunkt efter 2017-

07-01.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

överlämna ovanstående som svar på Västra Bökevik VA ekonomiska 

förenings ansökan och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

bevaka frågan så att kommunfullmäktige kan besluta om verksamhetsområde 

för vatten och avlopp vid lämplig tidpunkt efter 2017-07-01. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

överlämna ovanstående som svar på Västra Bökevik VA ekonomiska 

förenings ansökan och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

bevaka frågan så att kommunfullmäktige kan besluta om verksamhetsområde 

för vatten och avlopp vid lämplig tidpunkt efter 2017-07-01. 

________________ 
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§ 46 Dnr 2014-000174 101 

Förslag förändrad koncernstruktur 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

När kommunen väljer att bedriva verksamhet i aktiebolag är det viktigt att 

kommunen är en aktiv ägare. Att vara aktiv ägare innebär bland annat att 

löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier 

och mål, hur dessa passar in i kommunens övriga verksamhet samt hur 

bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning. 

 

Ändringarna i kommunallagen som trädde i kraft 1/1 2013 innebär förstärkt 

uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över de kommunala bolagen. Dessa 

förändringar har gett anledning att se över den kommunala 

koncernstrukturen och hur ägaren, Ronneby kommun, genom styrelsen i 

koncernmoderbolaget AB Ronneby Helsobrunn, kan utöva en mer aktiv 

styrning av de kommunala bolagen.  

 

Ett sätt som kan förbättra både kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 

underlätta en aktiv ägarstyrning av samtliga kommunala bolag, är att 

införliva AB Ronnebyhus i den kommunala bolagskoncernen. Styrelsen i AB 

Ronneby Helsobrunn och kommunstyrelsen är normalt samma 

förtroendevalda. 

 

Styrelserna i AB Ronneby Helsobrunn och AB Ronnebyhus har lämnat 

yttrande till förslaget och har inget att erinra mot införliva AB Ronnebyhus i 

bolagskoncernen 

Bedömning 

För AB Ronnebyhus ger förslaget en tillhörighet i kommunkoncernen, tydlig 

struktur för rapportering och dialog med ägaren. Rapportering mellan 

dotterbolag och kommunen skulle kunna formaliseras via moderbolagets 

styrelse. Styrelsen i moderbolaget består normalt av kommunstyrelsens 

ledamöter. Detta ger fördelar i form av kort informationsväg mellan bolag 

och den kommunala verksamheten, goda möjligheter att samordna frågor 

som berör flera bolag samt underlättar samordning ur ett 

kommunkoncernperspektiv.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(61) 
2016-02-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Det finns argument att en äkta bolagskoncern ger möjlighet att föra medel 

mellan bolagen.  Det är normalt korrekt men när det gäller allmännyttiga 

bostadsbolag finns begränsningsregler som gör att argumentet är mindre 

relevant. Undantag finns för realisationsvinster vid försäljning av fastigheter 

och vissa sociala insatser. 

 

KPMG utredde för något år sedan de ekonomiska konsekvenserna av att 

införliva AB Ronnebyhus i bolagskoncernen. Man skrev då: 

 

Koncernbidragsförutsättningar kommer att vara uppfyllda fr o m år 2015 om 

ägarskifte sker under år 2014 med följande begränsningar: 

 Den del av underskott i AB Ronnebyhus t o m år 2013 som överstiger den 

dubbla ersättningen för aktierna, får inte dras av. Underskottet i AB 

Ronnebyhus ligger t o m räkenskapsåret 2013 på 6 692 tkr. Med den 

föreslagna köpeskillingen om 4 mkr är inte begränsningsregeln aktuell. 

 AB Ronnebyhus kommer inte att kunna kvitta mottagna koncernbidrag mot 

sina gamla underskott de, efter ägarskiftet, följande fem räkenskapsåren. 

Däremot får bolaget kvitta sina egna överskott mot egna underskott. Om 

ägarförändringen sker under 2014 upphör koncernbidragsspärren fr o m år 

2020. Förutsatt att bolaget inte behöver ta emot några koncernbidrag de 

kommande fem åren är begränsningsregeln inte aktuell. 

 

Utredningens synpunkter är fortfarande relevanta även om det gått något år 

sedan utredningen. 

  

När det gäller allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns 

begränsningar i vilka värdeöverföringar (t ex utdelningar) som får göras till 

ägaren. Koncernbidrag som lämnas av AB Ronnebyhus omfattas också av 

dessa värdeöverföringsregler. Reglerna gäller oavsett om kommunen är 

direkt ägare eller om bolaget ingår i bolagskoncernen.  

 

Med det förslag till ägarskifte som föreslås beräknas det inte uppstå några 

negativa ekonomiska konsekvenser av att AB Ronnebyhus införlivas i den 

kommunala bolagskoncernen. Fördelarna förväntas bli tydligare 

rapporterings- och ledningsstruktur, bättre koncernsamordning och snabbare 

beslutsvägar.  

 

Förvärvet bör ske genom AB Ronneby Helsobrunn förvärvar aktierna av 

Ronneby kommun. Köpeskillingen föreslås uppgå till nominellt aktievärde 

(4 mkr), lika i kommunen bokfört värde. Finansiering kan ske genom att AB 

Ronneby Helsobrunn lånar 4 mkr externt. Inga skattekonsekvenser beräknas 
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uppstå för överlåtelsen av aktierna. Ingen reavinst uppstår i kommunen då 

köpeskillingen motsvarar det bokförda värdet.  

  
 

 

 

Nuvarande kommunkoncernstruktur: 

 

 

 

 

Förslag till ny kommunkoncernstruktur: 
 

 

 

 

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn har i yttrande inget att erinra mot 

förslaget. 

Styrelsen i AB Ronnebyhus har i yttrande inget att erinra mot förslaget.  

     

Bolagskoncern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolagskoncern 
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Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i AB Ronnebyhus ska överlåtas till 

AB Ronneby Helsobrunn för köpeskilling motsvarande bokfört värde, 4 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för AB 

Ronneby Helsobrunn ökas med 4 mkr till 96,9 mkr. 

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunens utsedda ombud på 

bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn att rösta för ett förvärv av samtliga 

aktier i AB Ronnebyhus.  

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 

Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i AB Ronnebyhus ska överlåtas till 

AB Ronneby Helsobrunn för köpeskilling motsvarande bokfört värde, 4 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för AB 

Ronneby Helsobrunn ökas med 4 mkr till 96,9 mkr. 

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunens utsedda ombud på 

bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn att rösta för ett förvärv av samtliga 

aktier i AB Ronnebyhus 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 

Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i AB Ronnebyhus ska överlåtas till 

AB Ronneby Helsobrunn för köpeskilling motsvarande bokfört värde, 4 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för AB 

Ronneby Helsobrunn ökas med 4 mkr till 96,9 mkr. 

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunens utsedda ombud på 

bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn att rösta för ett förvärv av samtliga 

aktier i AB Ronnebyhus. 

________________ 
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§ 47 Dnr 2015-000501 041 

Plan och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk 
uppföljning 2016 samt arbete med budget 2017, plan 
2018-2019 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har tidigare fastställt tidplan uppföljning under 2016 och 

för arbetet med budget 2017 plan 2018-2019. Budgetanvisningarna var vid 

tidpunkten inte klara utan kommer nu.  

Bedömning 

Budgetanvisningarna följer i allt väsentligt samma struktur som föregående 

år men med skillnaden att fokus på arbetet ska ligga på arbete med 

nämndsmål.  

 

Äskanden inför 2017 ska förekomma bara om det kan motiveras av 

oförutsedda volym- eller behovsförändringar 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgetanvisningar för arbete med 

budget 2017 plan 2018-2019 enligt bifogat förslag 

Arbetsutskottets beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgetanvisningar för arbete med 

budget 2017 plan 2018-2019 enligt bifogat förslag. 

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgetanvisningar för arbete med 

budget 2017 plan 2018-2019 enligt bifogat förslag. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren 
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§ 48 Dnr 2014-000350 001 

Ny varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby 
kommun (plats och organisation) 

Informationsansvarig Heike Rosenquist lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

För att på bästa möjliga sätt kunna ta tillvara dagens 

kommunikationsmöjligheter och stärka Ronneby kommuns varumärken 

presenterar informationsavdelningen en varumärkesplattform. Den har fokus 

på organisationens varumärke Ronneby kommun och platsens varumärke 

Ronneby – den moderna kurorten.  

 

De två varumärkena används redan av den kommunala organisationen och 

varumärkesplattformen håller fast vid båda men tydliggör användandet och 

förhållningssättet.  

 

Både varumärkena bygger på en gemensam grafisk idé men har unika 

grafiska utformningar. Varumärkesplattformen behövs även för att föra ihop 

två politiska beslut angående kommunikation och marknadsföring i Ronneby 

kommun (KF § 96/2007 och KS § 134/2012).  

Bedömning 

Underlaget till varumärkesplattformen utgörs av intervjuer och workshops 

med flera olika grupper av kommuninvånare och kommunanställda, 

remissvar från våra kommunala remissinstanser och svar på flera 

återremisser. 

 

Metoden som används för att beskriva Ronneby kommuns platsvarumärke 

Ronneby – den moderna kurorten kallas Identity Tool Kit, ITK, och har 

utvecklats av kommunikationsbyrån Kreation i samarbete med 

Linnéuniversitet. Beskrivningen av organisationsvarumärket Ronneby 

kommun bygger på analys och profilarbete från det politiskt fastställda 

visionsdokumentet och tillhörande målformuleringar enligt budget 2015. 

Den grafiska profilen är en del av plattformen. Färger, former och känslan i 

profilen har växt fram ur en gedigen analys som beskrivs i bilaga 3. Båda 

varumärkena bygger på en gemensam grafisk idé men har unika 

utformningar för att på bästa möjliga sätt förstärka effekterna av varandra. 
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Totalt har cirka 180 personer, chefer och medarbetare på alla förvaltningar, 

invånare, näringsidkare, föreningsaktiva, ungdomar, nyinflyttade och 

politiker deltagit i arbetet under perioden mars 2013 - augusti 2015.  

Under sommaren 2015 har arbetet fokuserats på att förtydliga innehållet i 

förslaget som presenterades i KS den 7 april 2015 (KS § 110/2015). Detta 

för att plattformen ska kunna användas som ett värdefullt verktyg av många 

och för att kunna ge en så realistisk och mångfacetterad bild av Ronneby 

som möjligt.  

 

Ett flertal frågor har också besvarats som till exempel om en införandeplan 

med tillhörande preliminär kostnadskalkyl (bilaga 4).  

Remissvaren presenteras i form av en samrådspresentation (bilaga 2). 

Varumärkesplattformen och den grafiska profilens kärnvärden är en 

vidareutveckling av ursprungsförslaget med hänsynstagande till remissvaren, 

ett prioriteringsarbete i form av två workshops och kompletteringar efter 

återremissen.  

 

Varumärken byggs inifrån och vårt utgår från en gemensam 

varumärkesplattform som beskriver vad vi vill och vad vi står för. Den 

skapar nödvändiga förutsättningar för att stärka bilden av Ronneby kommun 

som en bra och attraktiv plats att besöka, bo och verka i. Detta enligt visions- 

och målformuleringarna i gällande budgetdokument för Ronneby kommun.  

Plattformen ska även tydliggöra förhållandet mellan Ronneby kommuns två 

befintliga varumärken Ronneby kommun och Ronneby – den moderna 

kurorten. Båda ingår i plattformen och kommer även i fortsättningen att 

användas av den kommunala organisationen. 

 

Plattformen och den grafiska profilen är ett dagligt verktyg för alla 

kommunens verksamheter som arbetar med utåtriktad kommunikation och 

marknadsföring. Den ger underlag till beslut i kommunikationsfrågor som 

rör den kommunala organisationen, både vid intern och extern 

kommunikation. Plattformen ska även kunna användas vid övergripande 

kommunikationsfrågor där olika delar av kommunkoncernen samverkar.  

Varumärkesplattformen innehåller rekommendationer i 

kommunikationsfrågor för att stärka platsens attraktivitet när kommunen 

samverkar med externa aktörer, både privat och offentlig verksamhet.  
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Varumärkesplattformen och den grafiska profilen är ett beslutsunderlag som 

ska ge vägledning till kommunikatörer, informatörer, webbredaktörer, 

marknadsförare och chefer inom den kommunala organisationen.  

Även externa aktörer som näringsliv och föreningsliv i Ronneby kan 

använda den delen av varumärkesplattformen som berör varumärket 

Ronneby – den moderna kurorten. 

 

 

 

Varför behöver vi ha en varumärkesplattform? 

Vi har i dagsläget två politiska beslut som styr kommunikations- och 

marknadsföringsarbetet inom Ronneby kommun (KF § 96/2007 och KS § 

134/2012). Beslutet i KS i april 2012 slog fast att marknadsföringsarbetet för 

platsen Ronneby kommun ska genomföras under varumärket Ronneby – den 

moderna kurorten.  

Som en följd av beslutet krävs en samordning av KF-beslutet från 2007 med 

KS-beslutet från 2012 som reder ut förhållningssättet och de olika 

användningsområdena för våra nuvarande kommunala varumärken Ronneby 

kommun och Ronneby – den moderna kurorten.  

I analysarbetet ingår tidigare erfarenheter från kommunikationssatsningar 

som till exempel näringslivsprojektet ”Ronneby – den moderna kurorten” 

och jubileumssatsningen från 1987 ”Hjärtat i Sveriges trädgård”.  

Vissa detaljer från tidigare arbeten är djupt rotade inom kommunen och bär 

tydliga positiva associationer för befintliga och framtida målgrupper. Därför 

ingår dessa i varumärkesplattformen och inte minst i den grafiska profilen.  

Den gemensamma plattformen gör det möjligt att berätta den egna historien 

inom en gemensam ram. För målgruppen skapar det en tydlighet kring 

avsändaren och ger relevant och mångfacetterat innehåll. Avsändaren får 

hjälp med inramningen av berättelsen och kan lägga mer tid och resurser 

genom att på ett kreativt sätt målgruppsanpassa sitt budskap. 

 

Hur ser omvärlden på oss i Ronneby kommun? Vilken image har vi? 

Som en del i återremissen önskades förtydliganden kring omvärldens bild av 

vår plats, d v s imagen som platsen Ronneby kommun har bland personer 

som inte bor eller verkar här. Generellt gäller att omvärldens (anm. 

omvärlden i Sverige) bild av Ronneby är positiv. Som många mindre eller 

mellanstora kommuner i Sverige är vår utmaning att vi är ganska okända. 
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Associationer som nämns är Ronneby Brunn/Brunnspark, kust och 

spa/kurort. I bilaga 3 finns mer detaljerad information.   

  

När använder vi varumärket Ronneby kommun och när Ronneby – den 

moderna kurorten? 

Den konkreta kommunikationsinsatsen styr vilket av våra varumärken som 

kommer att användas. Generellt gäller dock att varumärket Ronneby 

kommun används i de flesta fall när Ronneby kommun kommunicerar som 

myndighet, arbetsgivare eller organisation. 

 

När Ronneby kommun marknadsför platsen Ronneby tillsammans med 

privata och offentliga aktörer och föreningsliv används i de flesta fall det 

gemensamma varumärket Ronneby – den moderna kurorten. Det kommer att 

finnas kommunikationsinsatser som hamnar i ett mellanläge där 

avsändarfrågan behöver processas fram. I varumärkesplattformen nämns 

konkreta exempel. 

     

Hur kan vi styra platsvarumärket ”Ronneby” i framtiden? 

Varumärkesplattformen som presenteras här är färskvara. Platsens 

varumärke behöver vårdas och utvecklas utifrån Ronneby kommuns 

övergripande mål- och visionsdokument.  

Därför föreslår informationsavdelningen att tillsätta en styrgrupp för 

utvecklingen av platsvarumärket Ronneby – den moderna kurorten. Med 

fördel består denna styrgrupp av kommunens ledande politiker, det vill säga 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Informationsavdelningen presenterar årligen analyser och förslag på 

lämpliga åtgärder för att stärka Ronnebys platsvarumärke. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter beslut om finansieringen. 

Att vårda och utveckla Ronneby kommuns varumärke som organisation 

Ronneby kommun ligger inom ramen av det befintliga mandatet för 

informationsansvaret inom respektive verksamhet. Men lämpligen 

samordnas detta ansvar inom en tjänstemannaledningsgrupp under 

kommundirektörens övergripande ansvar.  

 

Vad kostar varumärkesplattformen och ändringarna i den grafiska profilen? 

Arbetet har hittills kostat 182 tkr. Bilaga 4 redogör för mer detaljerad 

information. Utöver kostnadskalkylen innehåller bilaga 4 även en kortfattad 

införandeplan. En utförlig variant är framtagen med rekommendationer till 

respektive ansvarig verksamhet. Rekommendationen från 
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informationsverksamheten är ett stegvis införande med fokus på några 

centrala (mest synliga) element som ska införas till ett fast datum. Samma 

förfarande har visat sig fungerande bra i andra kommuner i Sverige, senaste 

exempel är Eskilstuna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 

Ronneby kommuns varumärkesplattform. 

att förslå till Kommunstyrelsen att förslå till Kommunfullmäktige att anta 

Ronneby kommuns grafiska profil. 

att förslå till Kommunstyrelsen att föreslå till Kommunfullmäktige att utse 

Kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare utvecklingen 

av platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform 

- anta Ronneby kommuns grafiska profil enligt variant 2 i underlaget 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare 

utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna 

kurorten  

Kommunstyrelsens beslut 2016-01-12 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Lennarth Förberg (M), Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall 

(S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till samtliga tre att-satser. 

Tommy Andersson (S) yrkar avslag på förslaget i sin helhet. 

Peter Bowin yrkar avslag på att-sats två om den grafiska profilen.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) väljer att ställa proposition på att-

satserna en i taget enligt följande: 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden om bifall respektive avslag för första att-satsen: 

att anta Ronneby kommuns varumärkesplattform  

och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till förslag till 

beslut. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden om bifall respektive avslag för andra att-satsen: 

att anta Ronneby kommuns grafiska profil enligt variant 2 i underlaget 

och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till förslag till 

beslut. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden om bifall respektive avslag för tredje att-satsen: 

att utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare 

utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten 

och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet om bifall till förslag till 

beslut.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att  

- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform 

- anta Ronneby kommuns grafiska profil enligt variant 2 i underlaget 

- utse kommunstyrelsens arbetsutskott till styrgrupp för den vidare 

utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den moderna kurorten.  

Reservation 

Ledamöterna från Socialdemokraterna respektive Vänsterpartiet reserverar 

sig till förmån för egna yrkanden. 

________________ 
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§ 49 Dnr 2016-000101  

Ändring av detaljplan för Kv Nils 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Gällande detaljplan för Nils 9 medger användningen kontor. Sedan 

Swedbank flyttade sin verksamhet till annan lokal har det blivit aktuellt att 

hyra ut lokalerna för handel. Vilket innebär att detaljplanen behöver ändras.  

Bedömning 

Gällande detaljplan tillåter endast användningen Kontor för Nils 9 (Fd 

Swedbank). Det är nu aktuellt att hyra ut lokalen för t ex handel. Ändringen 

innebär att användningen blir bostäder, handel och kontor inom hela 

kvarteret. Vilket också bekräftar pågående användning. Planändringen är inte 

av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse och 

antas inte medföra betydande miljöpåverkan. Bedömningen är att det går att 

göra en ändring av planen enligt begränsat standardplanförfarande.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslag till ändring av 

detaljplan för Kv Nils. 

Att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att delegera beslutet att 

anta planen till Miljö-och byggnadsnämnden enligt PBL 5:27.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Lennarth 

Förberg (M), Ola Robertsson (S), Tommy Andersson (S) samt ersättare 

Margareta Yngveson (S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.  

      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(61) 
2016-02-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att man inte har något att erinra mot förslag till 

ändring av detaljplan för Kv Nils. 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att delegera beslutet att anta 

planen till Miljö-och byggnadsnämnden enligt PBL 5:27. 

________________ 

 


