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§ 160 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare och justering av dagordning 

 

Sammanfattning  

Jan-Eric Wildros (S) utset till justerare för dagens protokoll..  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att utse Jan-Eric Wildros (S) till justerare för 

dagens protokoll.   

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att tillföra tre ärenden på 

dagordningen. Brunnsvallen, Justering av sotningstaxa samt 

Återrapportering till kommunstyrelsen från kostenheten.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Jan-Eric Wildros (S) till justerare för dagens 

protokoll samt justera dagordningen genom att tillföra följande tre ärenden. 

Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby, Information och fastställande av 

sotningstaxor år 2016 samt Återrapportering till kommunstyrelsen från 

kostenheten. 

________________ 
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§ 161 Dnr 2016-000010 101 

Information från näringslivschefen och 
kommundirektören 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson och näringslivschef Torbjörn Lind 

informerar. 

 

Sammanfattning  

Kommunjuristen informerar om personalrabatter och mutor. 

- Förmån till anställda med anledning av anställning. 

- Tillbörliga förmåner 

- Dolda rabatter 

- Skattemässiga konsekvenser 

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om rapport angående 

företagsklimatet i Ronneby år 2016. 

- Ronneby går emot rikstrenden och har en positiv utveckling. 

-  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tim Svanberg (C), Peter 

Bowin (V), Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), 

Åsa Evaldsson (M), Kenneth Michaelsson (C), Tomas Lund (SD), ersättare 

Bengt Johansson (SD) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 162 Dnr 2016-000246 049 

Tertialrapport 2016-04-30 

Ekonomichef Johan Sjögren och förvaltningschef Tommy Ahlqvist föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Härmed avges tertialrapport per 2016-04-30, jämte prognos för 2016. 

Rapporten indikerar ett positivt årsresultat om 6,8 mkr, vilket ger en positiv 

budgetavvikelse på 5,8 mkr. 

Centrala konton och förutsättningar 

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott mot budget 

med 2,7 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag avviker positivt med 5,6 mkr, 

finansnettot med +2,5 mkr. Eftersläpning i investeringar är budgeterat med 

2,5 mkr i sänkt kapitalkostnad på centralt konto men prognosmässigt ligger 

den lägre kostnaden på nämnderna. Besparingen i vaktmästarorganisationen, 

2,5 mkr, antas ej hinna realiseras under 2016 även om omorganisationen 

verkställs under 2016. 

Nämnderna 

Nämnderna redovisar sammantaget en positiv prognos mot budget med 3,2 

mkr. Den nämnd som lämnar prognos med en störst positiv avvikelse är 

Socialnämnden, +8,6 mkr. Tekniska förvaltningen förväntar 1,1 mkr i 

överskott beroende på eftersläpning i kapitalkostnader. Utbildningsnämnden 

prognostiserar -3,6 mkr mot budget, Äldrenämnden -1,2 mkr och Miljö- och 

byggnadsnämnden -1,1 mkr. För mer information om nämnderna se 

tertialrapporten och nämndernas rapporter.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige anger i budget 2016-2017 plan 2018-2019, 

styrningsprincipen att tilldelade ekonomiska resurser går före verksamhetens 

mål om en konflikt mellan dessa uppstår, med undantag vad som följer av 

tvingande lagstiftning eller motsvarande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 
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Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

Redovisningen av status på särskilda uppdrag noteras till protokollet.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Jan-Eric Wildros (S), 

Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Peter 

Bowin (V) och ersättare Bengt Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget men att efter 

första stycket lägga till: ”De nämnder som uppvisar en negativ prognos skall 

återrapportera vidtagna åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott i 

augusti.”  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- anmoda nämnderna att göra en bedömning av det ekonomiska utfallet 

utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. För samtliga 

nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv 

avseende styrbara kostnader. 

- de nämnder som uppvisar en negativ prognos skall återrapportera 

vidtagna åtgärder till kommunstyrelsens arbetsutskott i augusti. 

- tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till 

kommunfullmäktige. 

- redovisningen av status på särskilda uppdrag noteras till protokollet 

  ________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 163 Dnr 2016-000245 042 

Information om kommunens krediter 2016-04-30 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 30 april 2016 till 376 (369) mkr. 

Värden inom parantes avser per 31/12 2015. 64 (63) % av kommunens 

lånestock om 631 (614) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 83 (63) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Den högre andelen lån som har förfall inom 12 månader innebär en något 

större exponering mot osäkerhet i marknaden, om det finns tillgängligt 

kapital. Bedömningen är dock att det under den kommande 12-

månadersperioden kommer att finnas lån att omsätta för att åter få mer 

spridning på förfallotidpunkter.   

Genomsnittlig kostnadsränta för 2016 t o m april uppgick till 1,1 %. 

Riksbankens styrränta låg per 2016-04-30 på -0,50 % (-0,35 %).  

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 
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Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att:  

- tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall 

under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt.  

- rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till 

kommunfullmäktige.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 164 Dnr 2015-000528 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på ett 
utryckningscentrum i Sörby 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att s.k. blåljusmyndigheter (ambulans, 

räddningstjänst, polis och Sjöfartsverkets helikopterverksamhet) ska 

samordnas i ett utryckningscentrum i Sörby.  

Bedömning 

En samordning av olika myndigheters verksamhet förutsätter inte bara 

kommunens ställningstagande utan att samtliga parter gemensamt ser 

fördelar, har ekonomiska förutsättningar och intresse av samordningen. Det 

är förhållandevis ovanligt med samordningar av den omfattning som 

förslagsställaren föreslår.  

Placering av en brandstation innebär att många olika intressen måste vägas 

in, hög servicegrad, riskprofilen i samhället, anpassning till 

planbestämmelser, byggnations- och anläggningskostnader m.m.  

 

Beträffande placering av brandstationen har det vid tidigare tillfälle, inom 

Räddningstjänsten, gjorts optimeringsberäkningar för att finna lämplig 

placering av heltidsstationen i Ronneby. Det finns resultat som pekar på att 

den nuvarande placeringen är rätt men det kan även föras resonemang som 

pekar på att en omplacering skulle innebära fördelar för verksamheten 

exempelvis, som förslagsställaren anger, att brandstationen är gammal och 

omodern.  

Att idag initiera en nyetablering av brandstationen och att detta ska ske i 

samarbete med föreslagna aktörer är inte aktuellt.  

Det finns emellertid anledning för kommunen att vara förutseende när det 

gäller att reservera lämplig eller lämpliga platser för en framtida 

brandstation. EPlacering av brandstationer kräver som regel lång 

framförhållning detta för att hitta lämplig markyta med beaktan av 

kommunens ambitioner kring framtida expansionsplaner och 

markanvändning.  

När lämplig plats identifierats kan med fördel frågan om sambruk initieras. 
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Frågan om brandstationens framtida placering hanteras inledningsvis 

lämpligen i kommunens arbete med ny översiktsplan.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att i arbetet med kommunens 

översiktsplan beakta frågan om placering av en framtida brandstation, samt  

Att medborgarförslaget om ett utryckningscentrum i Sörby i och med detta 

är besvarad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om utryckningscentrum i 

Sörby. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:  

- uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att i arbetet med kommunens 

översiktsplan beakta frågan om placering av en framtida 

brandstation, samt  

- medborgarförslaget om ett utryckningscentrum i Sörby i och med 

detta är besvarat. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 165 Dnr 2014-000485 109 

Besvarande av medborgarförslag från Rolf Johansson 
om att anordna belysning vid Snäckebacken 

 

Sammanfattning  

Rolf pekar på möjligheten att höja attraktiviteten på västra järnvägsinfarten 

till Ronneby genom utsmyckande belysning av bergvägg samt genom 

förbättrad skötsel av markområde.  

Bedömning 

Förslaget är uppdelat i 2 olika delar. Dels önskemål om belysning av 

bergvägg inne på Trafikverkets fastighet, dels förbättrad skötsel av 

markområde vilket både ligger på Trafikverkets och Ronneby kommuns 

fastigheter. 

Inom kommunen finns en utsedd grupp av tjänstemän som hanterar 

utsmyckningsfrågor på allmän plats. Tekniska förvaltningen anser att 

medborgarförslaget skall besvaras med att frågan avseende belysning lyfts 

till aktuell grupp för behovsutrednng mm. 

Avseende utökad skötsel inom markområde anser Tekniska förvaltningen 

inte att området har den stadsmässiga karaktären och närheten till 

allmänheten att den motiverar det utökade skötselförslaget. Dessutom anser 

Tekniska förvaltningen generellt inte att kommunen skall ta 

skötselåtaganden inom andra ägares fastigheter.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget skall besvaras 

motsvarande ovanstående bedömningar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att anordna belysning 

vid Snäckebacken. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

- frågan avseende belysning lyfts till aktuell grupp för behovsutrednng 

mm. 

- anse medborgarförslaget besvarat med tekniska förvaltningens 

bedömningar: 

Inom kommunen finns en utsedd grupp av tjänstemän som hanterar 

utsmyckningsfrågor på allmän plats. Tekniska förvaltningen anser att 

medborgarförslaget skall besvaras med att frågan avseende belysning lyfts 

till aktuell grupp för behovsutrednng mm. 

Avseende utökad skötsel inom markområde anser tekniska förvaltningen inte 

att området har den stadsmässiga karaktären och närheten till allmänheten att 

den motiverar det utökade skötselförslaget. Dessutom anser Tekniska 

förvaltningen generellt inte att kommunen skall ta skötselåtaganden inom 

andra ägares fastigheter. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 166 Dnr 2015-000246 109 

Besvarande av medborgarförslag från Eva Lind 
gällande att sätta upp en skylt med information om den 
ursprungliga surbrunnen med mera 

 

Sammanfattning  

Eva Lind har lämnat in följande medborgarförslag gällande att sätta upp en 

skylt med information om den ursprungliga Surbrunnen med mera. 

 

Den ursprungliga Surbrunnen låg inte där den ligger nu utan precis nedanför 

A-huset på glasbrukstomten (kolla exakt med Björn O Svensson). Mitt 

förslag är att sätta en skylt med information plus eventuellt en pump. Detta 

för att göra Nedre Brunnsvägen än mer attraktivt för turister och givetvis 

ortsbor. Sätt upp motsvarande skyltar på de hus längs Nedre Brunnsvägen 

som är intressanta ur historiska synpunkter. Som gamla BB och Folkskolan, 

Danska konsulatet med flera.  

 

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen samt Fritid- 

och Kulturförvaltningen för yttrande. 

 

Svar från Tekniska förvaltningen. 

Denna typ av skyltning mm som föreslås av förslagsställaren är en viktig del 

i möjligheten att ”turista på egen hand” inom intressanta områden. I 

dagsläget saknas efterfrågad funktion inom berört område. 

För att realisera förslaget bör en ordentlig områdesutredning genomföras där 

intressanta platser och företeelser sammanställs vartefter relevant förslag på 

utförande lyfts. Infoenheten alternativt Kultur- och Fritidsförvaltningen bör 

tilldelas detta uppdrag samt efter samråd med Tekniska förvaltningen äska 

medel för genomförande.  

Tekniska förvaltningen är positiv till inlämnat förslag och anser att uppdrag 

för genomförande bör tilldelas Infoenheten eller Kultur- och 

Fritidsförvaltningen. 
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Svar från Fritid- och kulturnämnden. 

Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet: 

Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt 

en begäran om ett remissyttrande gällande ett medborgarförslag från Eva 

Lind angående information och skyltning på den ursprungliga platsen för 

surbrunnen/brunnskällan samt information och skyltning på de mest 

intressanta hus ur historisk synvinkel längs Nedre Brunnsvägen; Gamla BB, 

Folkskolan, danska konsulatet med fler. Skyltar med historisk information 

skulle göra Nedre Brunnsvägen. 

Fritid- och kulturnämnden anser det positivt att informationsskyltar på eller 

vid de mest intressanta husen Nedre Brunnsvägen sätts upp samt att vid 

nuvarande surbrunn/brunnskälla placera en skylt med karta och text som 

anger ursprunglig plats för surbrunnen. Informationstexterna bör finnas på 

flera språk. Skyltar med information och eventuellt bilder skulle knyta 

samman Ronneby centrum med Brunnsparken och göra Nedre Brunnsvägen 

ännu mer attraktiv för både ortsbor och turister. Tekniska förvaltningen och 

Fritid- och kulturförvaltningen har ett pågående arbete med skyltar både i 

Brunnsparken och Bergslagen och här kan skyltning på Nedre Brunnsvägen 

ingå.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att Tekniska förvaltningen och Fritid- och 

kulturförvaltningen inom ramen för det pågående arbetet med skyltar i 

Brunnsparken inkluderar skyltning på nedre Brunnsvägen och därmed anse 

medborgarförslaget vara besvarat.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att: 

- ge fritid- och kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen i 

uppdrag att inom ramen för befintliga uppdrag och samarbete 

bedöma skyltning på Nedre Brunnsvägen i enlighet med 

medborgarförslagets önskemål.  

- medborgarförslaget enligt ovan anses besvarat.     

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tekniska 

förvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen inom ramen för det 

pågående arbetet med skyltar i Brunnsparken inkluderar skyltning på nedre 

Brunnsvägen och därmed anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 167 Dnr 2015-000392 109 

Besvarande av medborgarförslag angående rastplatser 
i Sörby 

 

Sammanfattning  

Tobias Lind har lämnat in ett medborgarförslag angående rastplatser i Sörby. 

Förslagsställaren har önskemål om en komplett rastplats med bland annat 

bilparkering, toaletter, bemannad tankmack, snabbmatskedja och lekplats.  

 

Medborgarförslaget har skickats för remissyttrande till Tekniska 

förvaltningen, Fritid- och kulturförvaltningen samt Näringslivsenheten.  

Bedömning 

Yttrande från Tekniska förvaltningen: 

Tekniska förvaltningen anser att åtgärder i denna omfattning måste föregås 

av en omfattande behovsanalys, något som inte ingår i Tekniska 

förvaltningens ansvarsområde. Tekniska förvaltningen är även tveksam om 

efterfrågad anläggning är en kommunal angelägenhet. 

Det område som behöver i anspråkstas för medborgarförslagets önskemål 

kräver stor del av kvarvarande ledig detaljplanelagd mark. Politiska 

ställningstagande måste till för att Tekniska förvaltningen skall vara positiv 

till att nyttja marken till annat än vad som avsetts i gällande detaljplan, det 

vill säga HJ (Handel, ej livsmedel. Ej störande industri).  

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget bör avslås. 

 

Yttrande från Fritid- och kulturnämnden: 

Fritid och kulturnämndens del i förslaget är ”Information om Ronneby samt 

kommande evenemang samt karta”. Fritid- och kulturnämnden har som 

målsättning att finnas på platser där information om kommunen kan 

efterfrågas. Därför är det fullt möjligt om man etablerar en rastplats att förse 

den med erforderligt informationsmaterial som faller inom nämndens 

ansvarsområde. 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till att placera 

informationsmaterial vid rastplatsen om man beslutar sig för att bygga den. 
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Yttrande från Näringslivsenheten: 

Näringslivskontorets del i förslaget är ”Bemannad tankmack” och 

”Snabbmatskedja som inte redan finns i länet”. Näringslivskontoret arbetar 

för en etablering av bemannad tankmack och snabbmatskedja. Därför är det 

fullt möjligt att det kommer att bli så.   

Näringslivskontoret ställer sig positiv till dessa förslag på etableringar och de 

stämmer väl överens med Näringslivskontorets strategi för Viggenområdet. 

Samtal pågår redan med flera intressenter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses vara besvarat avseende 

bemannad tankmack och snabbmatskedja samt avslås i övriga delar.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget 

anses vara besvarat avseende bemannad tankmack och snabbmatskedja samt 

avslås i övriga delar. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 168 Dnr 2014-000465 331 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Bo Johansson (S) angående utplacering av parkbänkar 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) motionerar om att 

parkbänkar skall utplaceras vid så kallade ”gångstråk” från Ronneby:s 

centrum till de större flerbostads- och villaområden.  

Bedömning 

Medborgare i kommunen har vid olika tillfällen framfört önskemål om 

utplacering av parkbänkar vid så kallade ”gångstråk”. Motionären menar att 

det skulle stärka den enskildes möjlighet att besöka centrum för att vara 

delaktig i aktiviteter och kunna göra inköp. Att kunna sitta ner och hämta 

krafter för att sedan gå vidare ger också större möjlighet till sociala kontakter 

och stärker den enskildes livskvalitet samtidigt som det stimulerar till 

utevistelse. Antalet parkbänkar samt dess exakta placering kan utredas 

tillsammans med pensionärsföreningar och föreningar som verkar för ökad 

tillgänglighet. 

Tekniska förvaltningens yttrande 

Vid KF 2013-09-26 tilldelades Tekniska förvaltningen uppdraget att utreda 

en kategorisering av GC-vägnätet med ett av syftena att bland annat 

optimera placering av parkbänkar. Utredningen har på grund av pågående 

arbetsbelastning ännu ej genomförts, men nuvarande bedömning ger att 

denna bör finnas färdigställd under första halvåret 2016. 

Tekniska förvaltningen föreslår att KPR sammanställer synpunkter från 

berörda pensionärsföreningar och redovisar dessa till Tekniska förvaltningen 

för prioritering av åtgärder. Tekniska förvaltningen planerar under 2016 att, 

samtidigt som kategoriseringsgenomförandet, även genomföra en 

inventering (antal och placering) av nu tillhandahållna kommunalt ägda 

parkbänkar. Därefter planeras en mer övergripande behovsanalys att 

genomföras. 

 

Med tekniska förvaltningens yttrande som underlag anses 

kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) motion angående utplacering 

av parkbänkar besvarad.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att med tekniska förvaltningens yttrande som 

underlag anse motionen besvarad samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag 

att kontakta och samråda med KPR om antal och placering av parkbänkar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tekniska förvaltningen efter samråd med KPR får i 

uppdrag att utreda behov och placering av parkbänkar och därmed anse 

medborgarförslaget som besvarat. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Malin Månsson (S) yrkar bifall samt att lägga till funktionshinderrådet i 

samrådet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med tekniska 

förvaltningens yttrande som underlag anse motionen besvarad samt ge 

tekniska förvaltningen i uppdrag att kontakta och samråda med KPR och 

funktionshinderrådet om antal och placering av parkbänkar. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 169 Dnr 2014-000403 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson 
angående skyltar med information om träden i 
Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget består av fyra delar vilka grovt beskrivs nedan: 

Inventering av Brunnsparkens trädbestånd. 

Översyn av trädens skyltning. 

Tillskapande av rutin för dokumentation av förändringar. 

Tillskapande av digital (klickbar) version av Brunnsparken.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har haft medborgarförslaget för yttrande. 

Förvaltningens yttrande är att mycket av det som beskrivs i 

medborgarförslaget redan finns, medan andra delar skulle möjliggöra ett 

ytterligare lyft av vår fina park. 

 

Inventering av trädbestånd 

Samtliga Brunnsparkens träd finns sedan tidigare inventerade och 

dokumenterade i en trädinventering/trädvårdsplan, något som genomfördes 

2001. För närvarande håller Trädmästarna (konsultfirma från Stockholm) på 

att revidera detta dokument, på uppdrag av Länsstyrelsen, vilket bedöms 

vara färdigställs innan årsskiftet. Dokumentet kommer att redovisa samtliga 

träd inom kulturminnet baserat på nummer, art, dimensioner, kondition, 

skötselbehov, defekter, åtgärdsbehov samt prioritering. Till planen finns 

kartbilagor inom respektive delområde. 

 

Översyn av trädens skyltning 

I samband med att dokumentet ovan färdigställs kommer även plan för 

översyn av befintlig trädskyltning att tas fram. 

 

Tillskapande av rutin för dokumentation av förändringar 
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Hittills har varje ansökan om nedtagning eller plantering av träd genomförts 

hos Länsstyrelsen varvid dokumentationen lagrats där tills nästkommande 

trädrevidering. Utöver detta finns även informationen hos Tekniska 

förvaltningen. Dock har inte en kontinuerlig revidering av trädkartan 

upprättats, något som vi inser är en brist och som behöver skapas rutin för. 

 

Tillskapande av digital (klickbar) version av Brunnsparken 

Tekniska förvaltningen är positiv till att skapa en digital version av 

Brunnsparken på kommunens webbplats, och föreslår att Infoenheten 

tilldelas uppdraget att ta fram förslag på utformning samt äska medel för 

genomförandet. Avseende hur Naturum skall förhålla sig till detta styrs via 

Länsstyrelsen, men givetvis bör kommunen arbeta för att de involveras i 

processen. 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget bör besvaras 

motsvarande ovanstående bedömning.  

Förslag till beslut 

Enheten för kommunikation och Medborgarservice får i uppdrag att ta fram 

förslag på utformning av en digital version av Brunnsparken på kommunens 

webbplats samt äska medel för genomförandet.  

Medborgarförslaget anses besvarat genom ovanstående yttrande som 

kommer från Tekniska förvaltningen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med ovanstående yttrande från tekniska 

förvaltningen anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att enheten för 

kommunikation och Medborgarservice får i uppdrag att ta fram förslag på 

utformning av en digital version av Brunnsparken på kommunens webbplats 

samt äska medel för genomförandet.  

Medborgarförslaget anses besvarat genom ovanstående yttrande från 

tekniska förvaltningen.  

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 170 Dnr 2014-000282 250 

Besvarande av motion från Kommunfullmäktige 
ledamoten Monia Svensson, (OPOL) gällande fler 
bostäder och nybyggnation av förskola i Saxemara 

 

Sammanfattning  

Monia Svensson (OPOL) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 

kommunen skall vara mera aktivt i marknadsföringen av kommunen, att 

kommunen skall planera för nya bostadsområden, att möjligheter att förtäta 

befintliga bostadsområden skall utredas, att en ny förskola skall byggas i 

Saxemara samt att ny gång- och cykelväg skall byggas mellan Saxemara och 

Järnevik/Bräkne Hoby.  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till miljö- och byggnadsnämnden samt 

utbildningsnämnden. 

 

Av miljö- och byggnadsnämndens protokoll framgår följande: ”Kommunen 

har de senaste åren planerat för ett stort antal hustomter i bl.a. Droppemåla, 

Slättenäs, Aspan och Ronneby. Arbetet med en ny översiktsplan har också 

påbörjats. I det arbetet ingår en bostadsförsörjningsplan som bl.a. skall peka 

ut områden för nya flerfamiljshus och utreda möjligheterna till förtätning av 

befintliga bostadsområden. Något uppdrag att inleda arbeta med en ny 

detaljplan för Saxemara har inte kommit fram till nämnden ännu men behov 

komma att utredas inom översiktsplanen. Samma sak gäller de föreslagna 

gång- och cykelvägar.” 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att man är positiv till att föreslagets 

synpunkter tas med i det pågående översiktsplanearbetet. 

 

Av utbildningsnämnden yttrande från oktober 2015 framgår att en utredning 

kommer att tillsättas av förvaltningschefen inom kort, med översyn av 

platstillgången i förskola och grundskola totalt i kommunen. Behoven i 

Saxemara förskola och grundskola kommer då att ingå i utredningen och 

utredas. Denna utredning är genomförd och har bl a resulterat i ett förslag till 

en ny skola i de centrala delarna av Ronneby. Genomförs förlaget innebär 
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det att det frigörs utrymme på Saxamaraskolan som kan användas för 

förskolan. 

Kommunen framför i dialog med Trafikverket var behov finns för gång-och 

cykelvägar på det statliga vägnätet. Prioritering av vilka gång- och 

cykelvägar som ska byggas görs i länstransportplanen som antas av Region 

Blekinge. Prioriterade gång- och cykelvägar i nvarande länstransportplan 

2014-2025 är Johannishus - Listerby, Ronneby-Gärestad. Gärestad-Listerby 

samt Vierydsvägen mellan Granitvägen och Spjälkövägen. 

Mot bakgrund av av ovanstående redovisning föreslås motionen vara 

besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen vara besvarad med ovanstående.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med remissyttranden från miljö- och 

byggnadsnämnden och utbildningsnämnden anse motionen vara besvarad. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad med ovanstående yttranden från utbildningsnämnden och 

miljö- och byggnadsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 171 Dnr 2014-000595 109 

Besvarande av medborgarförslag från Cathryn 
Karlsson gällande för att undvika olyckor bör det 
framöver beredas rid- och körvägar på cykelbanorna 

 

Sammanfattning  

Cathryn Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag där det 

sammanfattningsvis föreslås dels att rid- och körvägar skall beredas på 

cykelbanor samt att tills dessa finns färdigställda skall tillstånd ges att 

framföra ekipage på cykel/gångvägar, dels att kör- och ridvägar skall 

anordnas kring Ronneby Horse Center med utformning så att de håller i alla 

väder.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit remitterat till Tekniska förvaltningen som 

inkommit med följande yttrande.  

Trafikantgruppers generella tillstånd att färdas på olika typer av vägar mm 

styrs via trafikförordningen. Utöver detta kan en myndighet/väghållare fatta 

beslut om lokala trafikföreskrifter som kompletterar dessa generella 

föreskrifter. Generellt sätt gäller ett förbud att framföra hästar på en gång- 

och/eller cykelbana, och skall undantag göras mot detta måste lokal 

trafikföreskrift om detta beslutas för varje respektive plats där detta skall 

gälla. 

 

Ett hästekipage på allmän plats är att likställa med ett fordon, och för 

framförande av dessa ekipage hänvisar därmed trafikförordningen till höger 

sida av väg. Tekniska förvaltningen anser att det är upp till hästägaren att 

bedöma om detta kan genomföras på ett säkert sätt samt att tillse att det i 

anslutning till hästens ridområde finns relevanta ridvägar tillgängliga. I skog 

och mark omfattas ridning av allemansrätten så det är fullt möjligt att 

framföra hästekipage på stigar och grusvägar under förutsättning att allmän 

hänsyn visas samt att det inte medför skador eller andra olägenheter. 

 

Avseende framförande av hästar på gång- och cykelvägar mm är Tekniska 

förvaltningens åsikt att detta är högst olämpligt. På en gång- och cykelväg 
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skall oskyddade trafikanter kunna vara och känna sig trygga och säkra, något 

som inte uppfylls om hästtrafik tillåts där. 

 

Skall separat ridväg anordnas i direkt anslutning till gång- och cykelvägen 

och därmed anordna en GCR-väg (begrepp saknas i trafikförordningen) 

anser Tekniska förvaltningen att denna måste utformas på ett sätt så att den 

inte påverkar tryggheten och säkerheten på GC-delen, något som enligt vår 

bedömning skulle kräva någon form av fysisk avgränsning (staket ed.) 

mellan GC- och R-delen. För att uppnå detta skulle totalbredden av 

tillkommande yta behöva uppgå till minst 2,0 meter. En generell utökning av 

befintliga GC-vägar skulle därför innebära en mycket hög extra 

anläggningskostnad. 

 

Utbyggnad av GCR-vägar bör enligt Tekniska förvaltningen endast 

genomföras i undantagsfall där kommunens bedömning är att detta verkligen 

erfordras baserat på den aktuella platsens förutsättningar alternativt att 

byggnationen skulle tillföra andra viktiga positiva konsekvenser. Eventuellt 

skulle diskussion kring kostnadsansvar för åtgärd även kunna lyftas i enstaka 

avgränsade fall. 

 

Avseende ansvaret för uppförande av ridvägar/-stigar kring Ronneby Horse 

Center är detta något som avtalats mellan Ronnby Ryttarförening och 

dåvarande Fritidsenheten vid Ronneby kommun. Informationen som kommit 

till Tekniska förvaltningen redovisar att ansvaret att utföra och bekosta 

ridvägar/-stigar i närområdet kring Ronneby Horse Center ligger på Ronneby 

Ryttarförening. 

Baserat på ovanstående bedömningar anser Tekniska förvaltningen att 

aktuellt medborgarförslag bör avslås 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

Att avslå medborgarförslaget 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 172 Dnr 2015-000576 109 

Besvarande av medborgarförslag - Gång- och cykelväg, 
Heabyvägen 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget framför önskemål från de boende på Aspan om en gång- 

och cykelväg på Heabyvägen.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har fått medborgarförslaget för yttrande. 

Förvaltningen avger följande yttrande: 

 

Heabyvägen ingår i Trafikverkets väghållningsområde varför det inte finns 

med i den prioriteringslista avseende utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 

som Tekniska förvaltningen redovisar i samband med det kommunala 

budgetarbetet. 

 

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet prioriteras 

av Region Blekinge inom ramen för länstransportplanens medeltilldelning. 

Till denna prioriteringslista gör respektive kommun i Blekinge inspel 

avseende vilka sträckor som kommunen anser har behov av gång- och 

cykelväg. 

 

2009 lämnade Ronneby kommun in prioriterad lista avseende behov av 

gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. I denna lista fanns 13 

sträckor namngivna, och de som kommunen prioriterade främst var: 

Lv 638, Risanäs-Saxemara 

Lv 670, Listerby-Johannishus 

Lv 642, Hoby station-Lv620 

Lv 669, Leråkra-Hamnvägen 

 

På 5:e plats återfanns därefter Lv 660 Heabyvägen, vilket innebär att 

kommunen sedan lång tid tillbaka pekat på behov längs efterfrågad sträcka. 
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Längs ett antal av dessa sträckor har utbyggnad genomförts sedan dess, men 

aktuell sträcka har placerats längre ned i planprioriteringarna. Ronneby 

kommun för årligen samtal med Region Blekinge och Trafikverket avseende 

prioritering inom utbyggnadsplaner mm, och där bevakar vi hur planeringen 

framskrider i förhållande till kommunens önskemål.  

  

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget bör besvaras 

motsvarande ovanstående bedömning.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget föreslås vara besvarat i enlighet med Tekniska 

förvaltningens yttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med tekniska förvaltningens yttrande anse 

medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen, i 

och med tekniska förvaltningens yttrande, vara besvarad 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 173 Dnr 2015-000441 600 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
angående möjligheten till kostnadsfria måltider för alla 
lärare i grundskolan 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) har 

inkommit med en motion angående möjligheten till kostnadsfria måltider för 

alla lärare i grundskolan.  

Bedömning 

Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) har 

inkommit med en motion angående utreda möjligheten till kostnadsfria 

måltider för alla lärare i grundskolan. Motionärerna menar att skollunchen är 

en mycket viktig del av elevens skoldag, det är då energin ska fyllas på så att 

eleven orkar vara fokuserad under resterande del av skoldagen. Med för lite 

energi i kroppen går prestationsförmågan ner vilket innebär att eleverna 

kommer få svårare att ta till sig av utbildningen. Genom att lärarna äter lunch 

med sina elever blir de en god förebild i hur man uppför sig under en måltid 

samt förmedla en positiv syn på maten. Att lärarna deltar under lunchen kan 

även få en positiv effekt på ljudnivån och stressnivån i skolmatsalen. 

 

Utbildningsnämndens yttrande 

I yttrandet refereras till tidigare taget beslut avseende pedagogiska måltider 

(BUK-nämnden 1996). Det konstateras att redan i dagsläget äter ”alla lärare i 

grundskolan”, som rektor beslutat om, en kostnadsfri lunch tillsammans med 

eleverna. 

I samband med att måltidsorganisationen år 2014 övergick till Tekniska 

förvaltningen reglerades kostnaderna för dessa luncher till 300 Tkr. 

  

Med utbildningsnämndens yttrande som underlag bedöms att motion från 

Sverigedemokraterna angående möjligheten till kostnadsfria måltider för alla 

lärare i grundskolan är besvarad.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att Sverigedemokraternas motion angående 

möjligheten till kostnadsfria måltider för alla lärare i grundskola är besvarad.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Sverigedemokraternas motion angående möjligheten 

till kostnadsfria måltider för alla lärare i grundskola genom 

utbildningsnämndens yttrande är besvarad. 

Nicolas Westrup (SD) deltar ej i beslutet. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med yttrandet 

från utbildningsnämnden anse motionen angående möjligheten till 

kostnadsfria måltider för alla lärare i grundskola vara besvarad.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 174 Dnr 2015-000092 109 

Besvarande av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt 
angående en sensommarfestival 

 

Sammanfattning  

Ulf Ahlstedt har lämnat in ett medborgarförslag där han önskar en 

Sensommarfestival som avslutning på sommaren. En kombinerad 

hemkomst- och skördefest som ska förläggas i Ronneby i början av 

september. Festivalen skulle baseras på musik, sång och dans för alla och 

framträdanden skulle ske av lokala körer, artister och musiker. Där ska 

finnas allsång på torget och dansmöjligheter i olika stilar på samtliga gator 

och torg. Barer och restauranger ska vara öppna och servering av kulinarisk 

mat och dryck kan även ske på gatorna. Festivalen ska inte konkurrera med 

Tosiga bonnadan eller Östersjöfestivalen utan vara något helt nytt för 

Sverige. Festen ska präglas av livsglädje och tillsammans med 

smakupplevelser av sommarens skörd ge glädje och samhörighet till alla 

åldersgrupper. Detta kan även locka tillbaka de turister som finns kvar i länet 

och ge handeln en höstknuff. Tanken är att en festkommitté sammansatt av 

personer med ett brett åldersspann ska ge råd inför festivalen så att det inte 

bara blir en popfestival utan att gammalt och nytt blandas. 

Medborgarförslaget remitterades till fritid- och kulturförvaltningen. Vid 

behandlingen i KS AU 2015-08-17 återremitterades ärendet för 

förtydligande samt beslutet att medborgarförslaget ska samköras och 

besvaras tillsammans med motionen angående hemvändarhelg (dnr: 2010–

000074).  

Bedömning 

Svar från fritid- och kulturnämnden efter återremiss. 

”Förslaget på att det ska arrangeras ett stort evenemang till och förlägga det 

som en avslutning av sommaren med namnet ”Sensommarfestival” är 

positivt. Plats för detta evenemang är tänkt i Ronneby centrum (torg och 

gågatan). Krögarna, handlare, alla företag i centrum bör vara delaktiga. 

 

Evenemanget kan kombineras med en hemkomst- och skördefest. Denna 

festival skulle byggas på musik, sång och dans av lokala musiker och 

föreningar. Allsång skulle kunna arrangeras på torget och 

försäljning/servering av olika matkulturer. 
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För att genomföra detta krävs såväl ekonomi som personella resurser. Fritid- 

och kulturförvaltningen har inte dessa resurser i nuläget. Detta är ett 

evenemang som skulle genomföras av till exempel Ronneby 

Handelsförening i samarbete med sponsorer. 

Evenemangsarenan är i Ronneby centrum.  

Förslag på samarbetspartners:  

Ronneby kommun (turism och evenemangssamordnare),  

Blekinge Smakupplevelse 

Alla krögarna i Ronneby kommun (även de som är utanför centrum). 

Musik: ENDUO AB, Ronneby Musikförening/Bosse Johansson 

Idrottsföreningar i Ronneby (Alliansen) 

Miljöteknik (el och VA). 

Ronneby Folkteater 

Samarbete med företag som sponsrar arrangemanget på olika sätt. Där 

givetvis mediaföretag skall bjudas in. 

Marknadsföring av eventet inom/utanför Ronneby kommun. 

Hyra in en större scen, bänkar (allsången). 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till ett ytterligare arrangemang 

som lyfter Ronneby som besöksort och där det gynnar olika aktörer i 

samhället.” 

Fritid- och kulturnämnden anser att detta arrangemang bör drivas av annan 

part men att kommunen genom fritid- och kulturnämnden är en 

samarbetspartner. Med anledning av att fritid- och kulturnämnden inte anser 

sig ha resurser för arrangemanget föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att med hänsyn till ovan avslå förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med hänsyn till 

fritid- och kulturförvaltningens yttrande avslå medborgarförslaget angående 

sensommarfestival i Ronneby. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(110) 
2016-05-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 175 Dnr 2014-000341 109 

Besvarande av medborgarförslag från Christina Båth 
gällande parkeringsficka mellan Millegarne Häststation 
och Västra Köpevägen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har ombetts yttra sig på rubricerat medborgarförslag. 

Yttrandet kommer endast att beröra möjligheter och begränsningar avseende 

föreslaget utförande. Avseende behov hänvisas till Fritid- och 

kulturförvaltningen, vilka också skall äga frågan om ev. medeläskande inför 

byggnation.  

Bedömning 

Västra Köpevägen är en enskild väg och Trafikverket har 

väghållningsansvaret för Gövägen. Detta innebär att beroende på placering 

måste tillstånd inhämtas från berörd väghållare. Utöver detta äger 

kommunen ingen mark i anslutning till önskade platser, varför avtal måste 

upprättas med berörd fastighetsägare innan utbyggnad av p-plats kan ske. 

 

Längs föreslagna vägsträckor finns möjlighet till efterfrågad utbyggnad. 

Beroende på plats varierar utbyggnadskostnaderna något, men Tekniska 

förvaltningens bedömning är att 2 st avgrusade parkeringsplatser kan 

tillskapas för ca 20.000kr, inklusive kostnader för vägvisningsskyltning och 

bygglov. Till detta kommer årlig avgift för tillgång till mark, vilken bör 

hamna på drygt 1000kr/år. Innan ev. medeläskande bör Fritid- och 

kulturförvaltningen samråda med förslagsställaren samt samråda med 

berörda fastighetsägare och väghållare.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen anser att föreslagen parkeringsficka är fullt 

genomförbar under förutsättning att tillstånd erhålls från berörd väghållare 

samt att markavtal upprättas med berörd fastighetsägare. Avseende behov 

mm hänvisas till Fritid- och kulturförvaltningen, vilka också skall äga frågan 

om ev. medeläskande inför byggnation.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- utifrån yttrandet från tekniska förvaltningen anse att föreslagen 

parkeringsficka är fullt genomförbar under förutsättning att tillstånd 

erhålls från berörd väghållare samt att markavtal upprättas med 

berörd fastighetsägare.  

- avseende behov mm hänvisa till Fritid- och kulturförvaltningen, vilka 

också skall äga frågan om ev. medeläskande inför byggnation.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 176 Dnr 2015-000443 628 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
angående antalet studie- och yrkesvägledare i 
grundskolan 

 

Sammanfattning  

Magnus Stridh (SD) och Ylva Olsson (SD) har inkommit med en motion 

angående antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan 

Bedömning 

Motionärerna anser att få val som görs under en människas livstid är så 

viktiga och påverkar en så mycket, som de val som han/hon gör avseende val 

av skola och utbildning/inriktning. Mot denna bakgrund blir studie- och 

yrkesvägledningen extra viktig. En rättighet som eleven har enligt skollagen. 

(skollagen 2010:8002 kap,29 och 30 §§). 

 

Yttrande från utbildningsnämnden 

Kommunens organisation med studie- och yrkesvägledare omfattar totalt 5 

år Med de resurser som är tilldelade verksamheten för studie- och 

yrkesvägledning anses att organisationen är bra och fungerar enligt 

Skollagens krav. Med ökade resurser hade Syv kunnat arbeta mer direkt med 

de yngre barnen i grundskolan.  

     

Med utbildningsnämndens yttrande som underlag anses 

Sverigedemokraternas motion besvarad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att motion från Sverigedemokraterna angående 

antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan anses besvarad 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att med utbildningsförvaltningens yttrande anse 

motionen besvarad. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att med 

utbildningsnämndens yttrande anse motionen avseende studie- och 

yrkesvägledare i grundskolan vara besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

44(110) 
2016-05-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 177 Dnr 2012-000227 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson, MP, med en uppmaning till 
kommunen, att inför ingånget EU -  Borgmästaravtal, 
låta utreda möjligheten att bilda ett säljbolag för handel 
med långsiktigt hållbar elektricitet 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamoten Nils-Erik Mattsson, MP, har lämnat in en 

motion om att inför ingånget EU - Borgmästaravtal låta utreda möjligheten 

att bilda ett säljbolag för handel med långsiktigt hållbar elektricitet.  

 

Ärendet har varit på remiss hos Miljötekniks styrelse.  

Bedömning 

Camilla Norrman, Miljöutvecklare och Karin Lundberg, Miljösamordnare, 

på kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och kommit fram till 

följande: Under åren 2013-2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor 

för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet 

och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Detta medför att 

många svenskar idag kan skaffa och låta sätta upp solceller på taken med allt 

bättre ekonomi. Med mer småskalig förnybar elproduktion ökar vi den 

förnybara elen, samtidigt som fler konsumenter skaffar sig en starkare 

ställning på elmarknaden, och tar kontroll över sina egna elkostnader. 

 

En av de mest diskuterade idéerna för att göra det ännu mer lönsamt att bli 

sin egen elproducent är det som kallas nettodebitering. En idé som bygger på 

att den som producerar och säljer egen el ska få kvitta den mot den el som 

man köper från nätet, och slippa betala energiskatt och moms för den el man 

säljer. Nettodebitering är helt enkelt en modell som gör det ännu mer 

lönsamt att producera sin egen förnybara el. 

 

För att Sverige ska kunna införa ett sådant system måste vi utforma en 

modell som ligger i linje med EU:s skatteregler, och som blir hållbar också 

över tid. Därför tillsatte Finansdepartementet i våras en särskild utredare som 
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fick i uppdrag att utforma en framkomlig modell och i juni lämnade han sitt 

förslag. 

Det utredaren redovisat är två förslag, dels ett kvittningsskatteförslag, som 

liknar den modell som oftast förekommit i den allmänna debatten, och dels 

en skatteavdragsmodell. Enligt utredaren blir de ekonomiska effekterna av 

modellerna ungefär desamma för den enskilde elproducenten. Utredaren 

förespråkar skatteavdragsmodellen eftersom det är en modell som håller sig 

inom ramen för EU:s skattelagsstiftning. Om förslaget går igenom och tas i 

sin helhet kommer nya regler att införas för mikroproducenter 1 januari 2014 

och för elnätsbolag och elsäljbolag 1 januari 2015. 

Lokal produktion av förnybar el förväntas bli en viktig del av framtidens 

energisystem. I dag finns endast några få mikroproducenter så lönsamhet 

saknas men med ett allt större intresse från företag, offentliga organisationer 

och privatpersoner tillsammans med ändrade regler kan innebära en framtida 

öppning i frågan om att bilda ett kommunalt säljbolag för handel med 

långsiktig hållbar el 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i 

enlighet med ovanstående avslå motionen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att i enlighet med 

tjänstemannaförslaget avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 178 Dnr 2016-000231 700 

Redovisning av utökning av antalet fältsekreterare i 
samband med budgetarbetet 2014 

 

Sammanfattning  

Eira Bring redovisar socialförvaltningens agerande i ärendet med utökat 

antal fältsekreterare.   

I samband med budgetarbetet 2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta 

en tredje fältsekreterartjänst inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Inrättandet av tjänsten föregicks inte av utredning och förslag från 

Socialförvaltningens sida. 

 

2014 skrev förvaltningen en skrivelse till Socialnämnden för att lyfta den 

ansträngda personalsituationen på Råd och Stöd familj. Personalen upplevde 

sin arbetssituation inom det öppna arbetet med barn och deras familjer som 

mycket ansträngd. Förvaltningen genomförde en utredning som resulterade i 

ett antal alternativa förslag till Socialnämnden. 

 

Utredningen visade att det fanns en möjlighet att omvandla den nyinrättade 

tjänsten till en behandlartjänst. Antalet ärenden hade under de senaste åren 

sjunkit. 

 

Vidare har det visat sig att antalet placeringsdygn har minskat, vilket kan 

bero på att förvaltningen förstärkt öppenvården med en behandlartjänst. 

 

Viktigt i sammanhanget är dessutom att förvaltningen försäkrar sig om att 

man verkställer fattade beslut för att undvika rapportering av ej verkställda 

beslut. 

 

Under 2016 och till dags dato har ingen förändring skett varvid förvaltningen 

bedömer att bästa resursanvändandet tillgodoses genom att tjänsten förblir 

kvar inom öppenvården 

Förslag till beslut 

Att lämna ovanstående redogörelse till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen men att framföra att 

kommunstyrelsen fortfarande ser behovet av utökat antal fältsekreterare och 

att det förebyggande arbetet förstärks. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M)  

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Socialförvaltningen 
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§ 179 Dnr 2016-000201 179 

Säkerhetsutredning Stadshuset 

Säkerhetssamordnare Anders Engblom och chef för tekniska förvaltningen, 

Magnus Graad föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Kommundirektören att ur 

pågående lokalutredning bryta ut och lyfta ärendet kring säkerhetsfrågorna i 

Ronneby Stadshus. 

Magnus Graad tillsammans med externkonsult har utfört 

säkerhetsutredningen och de har hittat brister. De har tagit fram förslag på 

åtgärder och kostnad för att åtgärda dessa. Utredningen och förslagen till 

åtgärder presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Bedömning 

Översyn av Stadshusets har genomförts av extern aktör inom 

säkerhetsfrågor, se bifogad rapport, bilaga 3. Baserat på denna rapport har 

Tekniska förvaltningen i samråd med kommunens säkerhetssamordnare 

prioriterat och kostnadsuppskattat ett förslag på genomförande, se bilaga 1-2. 

Baserat på detta krävs att investeringsmedel om 2,9 Mkr tilldelas för 

genomförandet. 

Tekniska förvaltningen har i samråd med Kommundirektören bedömt att 

detta är av så stor vikt att vi inte bör avvakta kommande budgetprocess utan 

bör tilläggsäska detta för påbörjande av genomförandet under 2016 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen i samråd med Kommundirektören föreslår 

Kommunfullmäktige att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel 

om 2,9 Mkr för genomförande av säkerhetsåtgärder i Ronneby Stadshus.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 2,9 Mkr för 

genomförande av säkerhetsåtgärder i Ronneby Stadshus. 

- finansieras genom extern upplåning. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Roger 

Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S), Tommy Andersson (S), Åsa Evaldsson 

(M), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) samt ersättare Martin Moberg 

(S) och Bengt Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.          

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att  

- tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 2,9 Mkr för 

genomförande av säkerhetsåtgärder i Ronneby Stadshus. 

-finansieras genom extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 180 Dnr 2016-000234 026 

Akustikåtgärder cafeteria 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har av Centrala Samverkansgruppen samt av 

förvaltningschefsgruppen fått i uppdrag att se över rums- och 

ljudförhållandena inom Stadshusets cafeteria. Bakgrunden är den dåliga 

akustiken inom cafeterian vilken orsakar dels en ansträngd arbetsmiljö för 

verksamhetens personal, men även medför att annan personal undviker att 

vistas där och istället sitter kvar på eget rum under rast. Än mer ansträngd är 

situationen för personer med nedsatt hörsel, vilka har svårt att vistas inom 

området. 

 

När Tekniska förvaltningen lyfte diskussion kring tidplan mm inom 

förvaltningschefsgruppen ansåg gruppen att behovet var så akut att ett 

separat ärende skulle lyftas politiskt och ej avvaktas kommande 

budgetprocess.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har anlitat akustiker som utrett lokalen. Denne har i 

samråd med möbelleverantör tagit fram förslag på möjliga 

förbättringsåtgärder, se bilaga 1. Förslaget innehåller allt från 

ljudabsorbenter på tak och väggar till rumsindelande och avskiljande 

åtgärder. På grund av lokalens komplexitet är det svårt att beräkna exakt hur 

stor förbättringen blir gentemot dagens förhållanden, men enligt akustikern 

kommer åtgärderna att innebära en ”enorm förbättring”. 

Kostnaderna för åtgärderna är kalkylerade till 300 tkr.  

Förslag till beslut 

Förvaltningschefsgruppen föreslår KF att tilldela Tekniska förvaltningen 

investeringsmedel om 300 tkr för genomförande av föreslagna akustiska 

åtgärder inom cafeteriaområdet i Ronneby Stadshus.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 
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- tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 300 tkr för 

genomförande av föreslagna akustiska åtgärder inom 

cafeteriaområdet i Ronneby Stadshus  

- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

finansiering. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tilldela tekniska 

förvaltningen investeringsmedel om 300 tkr för genomförande av föreslagna 

akustiska åtgärder inom cafeteriaområdet i Ronneby Stadshus. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att  

- tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 300 tkr för 

genomförande av föreslagna akustiska åtgärder inom 

cafeteriaområdet i Ronneby Stadshus.  

- finansiering sker genom projekt 65 107, tak Skogsgårdsskolan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 181 Dnr 2016-000160 253 

Ronneby 27:1 - ansökan om köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ronneby Marina KB önskar köpa sin befintliga tomt på östra piren 

Bedömning 

Värdering av marken är gjord och bifogas. 

Förhandlingar har resulterat i ett pris på 250 kronor/kvm.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att sälja befintlig tomt till Ronneby Marina KB.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

sälja Ronneby 27:1. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att inte genomförs någon 

försäljning av Ronneby 27:1.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att inte genomföra 

någon försäljning av Ronneby 27:1.      

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Tekniska förvaltningen 
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§ 182 Dnr 2016-000248 290 

Fastställande av förfrågningsunderlag Hulta förskola. 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har framtagit förfrågningsunderlag gällande Hulta 

förskola.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att fastställa förfrågningsunderlaget.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa 

förfrågningsunderlaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa förfrågningsunderlaget gällande Hulta 

förskola. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 183 Dnr 2016-000249 300 

Information avseende tekniska förvaltningens 
investeringsprojekt 

Projektledare William Lavesson och Zijad Bico föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar avseende investeringsprojekt. 

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att förslå KS att notera informationen 

till protokollet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att:  

- notera informationen till protokollet,  

- uppmana förvaltningen att skicka med projektredovisningen till 

kommunstyrelsen  

- föreslå kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet.  

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 184 Dnr 2016-000235 042 

Uppföljning av internbudget för tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

I samband med att internbudgeten för Kommunstyrelsens verksamheter 

fastställdes, KS §80/2016, påtalade Tekniska förvaltningen att budgeten för 

kostverksamheten var hårt ansträngd. I beslutet fick Tekniska förvaltningen i 

uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på reserv för att 

täcka osäkerhet inom kost och skog.  

Bedömning 

Vid årsplaneringen av skogsverksamheten genomförts, bilaga 1, har Gatu- 

och parkenheten i enlighet med inrådan i budgetarbetet planerat in 

motsvarande avverkningar mm för att klara budgeterad nivå. Härvid bedöms 

därmed inte reserv krävas. 

Avseende kostverksamheten pågår intensivt budgetarbete inkl. uppföljning 

för att hitta utrymme och se prognoser. Ärende har även lyfts avseende 

tilldelning av medel (integration mm) vilket kostenheten hittills inte fått 

tilldelning från. Dock bedöms möjligheten att hålla budget utan alltför stora 

kvalitetsingrepp som fortsatt ansträngd varför reserv här bör avsättas. 

Den reserv som Tekniska förvaltningen kan se som möjlig är följande: 

Vägbeläggningar – 200 tkr 

Belysningsbesparande åtgärder – 300 tkr 

Planerat fastighetsunderhåll – 500 tkr 

Administrativ vakans Lokalförsörjningsenheten – 300 tkr 

Konsekvenser om reserv måste nyttjas är främst att vi skjuter underhåll 

framåt, varför det innebär ett högre kommande underhållsbehov. Problemet 

med föreslagna åtgärder är också att beslut kring om reserv måste falla ut 

eller ej bör fattas senast vid T2-uppföljning för att möjliggöra genomförande 

inom ordinarie verksamheter.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen förslår KS att fastställa redovisade förslag på 

reserver.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

avsätta 1,3 miljoner kr i budgetreserv för tekniska förvaltningen enligt 

redovisat förslag. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa redovisade förslag på reserver hos 

tekniska förvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 185 Dnr 2016-000252 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
Motorfordonsförsäkring, Olycksfallsförsäkring, 
Tjänstereseförsäkring, Ansvarsförsäkring vid 
Diskriminering. 

 

Sammanfattning  

Upphandlare Teo Zickbauer föredrar ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa förfrågningsunderlag avseende 

Motorfordonsförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, 

Ansvarsförsäkring vid Diskriminering enligt tjänstemannaförslaget. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande yrkar på att fastställa förfrågningsunderlaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Jäv 

Tim Svanberg (C) anmäler jäv och ersätts av Willy Persson (KD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa förfrågningsunderlaget avseende 

Motorfordonsförsäkring, olycksfallsförsäkring, Tjänstereseförsäkring och 

Ansvarsförsäkring vid diskriminering. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingsenheten 
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§ 186 Dnr 2016-000255 007 

Årsredovisning för Sydarkivera 2015 

 

Sammanfattning  

Sydarkivera har inkommit med redovisning samt verksamhetsplan.  

 

Förslag till beslut 

Revisionens beslut: 

Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

Vi tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera 

beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets 

årsredovisning godkänns.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

- förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2015 och att förbundets årsredovisning godkänns.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

- Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets 

årsredovisning godkänns.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets 

årsredovisning godkänns. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 187 Dnr 2016-000256 101 

Återrapportering av kommunfullmäktige beslut som lett 
till uppdrag/granskning 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning Bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige 

beslut som är tagna under 2010 – januari 2016 och som resulterat i ett 

uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig. 

Uppgiftslämnaren skriver en kommenterar om vad som har skett i ärendet 

och bedömer bedömer ,    Ej påbörjad,   Påbörjad,  Klar.  

Bedömning 

Kategori Ärenden 

Ej påbörjad 

 

Påbörjad 

 Klar  

Budget 3  3 

 Övriga beslut 70 5 47 18 

Totalt 73 5 50 18 

  

 Av 73 redovisade ärenden har 68 ärenden status   ”Påbörjad” alternativt  

”Klar”   

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

återrapporteringen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 188 Dnr 2016-000261 101 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Med anledning av förändringar på tjänstemannanivå föreslås att 

förteckningen över personer utsedda att delta i anbudsöppning uppdateras 

enligt nedan (överstruken=stryks, kursiv=tillkommer): 

 

Tjänsteställe   Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 

 

Kommundirektör  Magnus Widén  

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen Anette Karlsson 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Clara Eriksson 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Jonas Jönsson 

Kommunledningsförvaltningen Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen Erica Hallberg 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sandberg 
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Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 

Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att utse personer att delta i anbudsöppning i enlighet med ovanstående 

förteckning 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att utse 

personer att delta i anbudsöppning i enlighet med nedanstående förteckning.  

Tjänsteställe Namn  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 

 

Kommundirektör   Magnus Widén  

 

Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson  

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer  

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis  

Kommunledningsförvaltningen  Anette Karlsson  

Kommunledningsförvaltningen  Anna-Clara Eriksson  

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen  Leif Söderlund  

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren  

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg  

Kommunledningsförvaltningen  Jonas Jönsson  

Kommunledningsförvaltningen  Kristina Wramsby  

Kommunledningsförvaltningen  Erica Hallberg  

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sandberg  

Tekniska förvaltningen   Magnus Graad  

Tekniska förvaltningen   Daniel Andersson  
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Tekniska förvaltningen   Ola Liljerum  

Tekniska förvaltningen   Elena Johansson  

Tekniska förvaltningen   Sattar Zad  

Tekniska förvaltningen   Zijad Bico  

Tekniska förvaltningen   William Lavesson  

Tekniska förvaltningen   Per Höglund 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utse personer att 

delta i anbudsöppning i enlighet med nedanstående förteckning:  

Tjänsteställe   Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 

 

Kommundirektör  Magnus Widén  

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen Anette Karlsson 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Clara Eriksson 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  
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Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen Erica Hallberg 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sandberg 

 

Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 

Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 189 Dnr 2016-000272 011 

Landsbygdspolitiskt program, handlingsplaner 2016-
2019 

 

Sammanfattning  

Rapporten behandlar arbetet med den handlingsplan som är kopplad till 

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program. I arbetet med att ta fram 

denna handlingsplan deltog Ronneby kommunbygderåd och i några fall även 

samhällsföreningarna. Ronneby kommunbygderåd har också aktivt deltagit i 

det Landsbygdssamråd som bildats för arbetet med ovan nämnda 

handlingsplan samt övriga landsbygdsfrågor. Ett arbetsmöte per månad har 

genomförts enligt en av gruppen gemensamt fastställd plan. Från Ronneby 

kommun har Anna-Karin Sonesson, Tommy Johansson och Ebon Kaisajuntti 

deltagit. Dessa tre tjänstemän är utsedda att agera huvudmän för den 

kommunala organisationen och representera vart och ett av huvudrubrikerna, 

Boende på landsbygden, Fritid och socialt liv och Sysselsättning.  

 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, efter föreslagna revideringar,  

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera rapporten till 

protokollet och godkänna ny handlingsplan 2016-2019 för Landsbygdspolitiskt 

program. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 190 Dnr 2016-000264 220 

Projekt som berörs av eventuell centralskola 

 

Sammanfattning  

Vi har ett antal påbörjade projekt som kan komma att påverkas i samband 

med ärenden som just nu behandlas i utbildningsnämnden. Hur ska vi 

hantera dessa. 

Projekten det handlar om är: 

Byte av tak på skogsgårdsskolan, behöver göras och finns separat investering 

på 1200tkr för detta. 

Byte av ventilation i Aulan/gymnastiksalen Snäckebackskolan, beräknad 

kostnad 450tkr  

Byte av värmekälla i kuggebodaskolan beräknad kostnad 1100tkr. 

Injustering värmesystem på Kallingeskolan (Svansen) beräknat till 250tkr 

Invändig renovering Snäckebackskolan.  

Bedömning 

Vi ser en risk att man nu gör investeringar i fastigheter som inom en snar 

framtid kanske berörs av idag ej bestämda ombyggnader. Vi vill undvika 

detta av ekonomiska skäl.  

Förslag till beslut 

- Fastställa vilka av nämnda fastigheter vi bör vänta med och vilka vi 

ska fortsätta våra projekt i 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att:  

- avvakta med investeringar tills dess att utbildningsförvaltningens 

utredning gällande centralskola är färdig.  

- omfördela medel så att taket som var avsett för skogsgårdsskolan istället 

kan läggas på Espegården.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

Kommunstyrelsens arbetsutskott med tillägg om medel som behöver 

omfördelas till Espegårdsskolan.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- avvakta med investeringar tills dess att utbildningsförvaltningens  

utredning gällande centralskola är färdig. 

- omfördela medel, 900 000 kr, så att taket som var avsett för 

skogsgårdsskolan istället kan läggas på Espegården. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 191 Dnr 2016-000225 233 

Överklagande av dom om bygglov för nybyggnad av 
förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115 

 

Sammanfattning  

Mark- och miljödomstolen har i dom den 5 april 2016 avslagit kommunens 

överklagande av länsstyrelsens beslut om bygglov avseende nybyggnad av 

förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115, dvs. Hulta förskola, domen bifogas 

Sedan kommunjuristen å styrelsens vägnar överklagat mark- och 

miljödomstolens dom beslutade kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 135, att 

vidhålla överklagandet, dnr KS 2016/225, protokollsutdrag bifogas. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 14 april 2016, § 69, beslutat om 

ändring av detaljplan för del av Hulta 2:115 (Hulta förskola), dnr MBN 

2015/504. Beslutet har inte överklagats. Detaljplaneändringen har sedermera 

vunnit laga kraft.  

Bedömning 

Mark- och miljödomstolen har i dom den 5 april 2016 avslagit kommunens 

överklagande av länsstyrelsens beslut om bygglov avseende nybyggnad av 

förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115, dvs. Hulta förskola, domen bifogas 

Sedan kommunjuristen å styrelsens vägnar överklagat mark- och 

miljödomstolens dom beslutade kommunstyrelsen den 3 maj 2016, § 135, att 

vidhålla överklagandet, dnr KS 2016/225, protokollsutdrag bifogas. 

Miljö- och byggnadsnämnden har den 14 april 2016, § 69, beslutat om 

ändring av detaljplan för del av Hulta 2:115 (Hulta förskola), dnr MBN 

2015/504. Beslutet har inte överklagats. Detaljplaneändringen har sedermera 

vunnit laga kraft. 

(Nämnda protokollsutdrag bifogades handlingarna till kommunstyrelsen.)  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslås besluta att överklagandet återkallas.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återkalla överklagan gällande nybyggnation av 

förskola på Eternellen 1 och Hulta 2:115. 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson 
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§ 192 Dnr 2016-000178 026 

Remiss från regeringskansliet, kulturdepartementet  - 
Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) 

 

Sammanfattning  

Kulturdepartementet har gett Ronneby kommun möjlighet att lämna 

synpunkter på ett betänkande av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet 

och jämlikt inflytande, SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) och fullmäktiges 

andre vice ordförande Bo Johansson (S) har vid möte den 2 maj 2016 gått 

igenom de förslag som lämnas i betänkandet och lämnat synpunkter på 

förslagen. Synpunkterna har sammanställts i bifogat remissvar, se bilaga.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta att kommunfullmäktige föreslås avge 

remissvar i enlighet med upprättat förslag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra kommunjuristen att revidera 

förslaget enligt nedan men att i övrigt sända ärendet vidare till kommunstyrelsen 

för ställningstagande.  

- Ronneby kommun inte ska ställa sig positiv till försöksverksamhet med sänkt 

röstålder.  

- Punkt 8.3.7 SKL:s egen skrivning kan användas  

- Punkt 8.5.1 Ersättning och inkomstbortfall behöver ses över  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att förslaget om att fullmäktige får besluta att en 

förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på hel eller betydande del av heltid 

ska få vara ledig från sitt uppdrag under en tidsbegränsad period, dock högst 

ett år, för att vara föräldraledig: 
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Tillstyrks. Helst skall denna rättighet följa direkt av Kommunallagen och 

inte vara avhängig respektive fullmäktiges avgörande. Samma ledighet bör 

gälla sådan förtroendevald som på grund av sjukdom har nedsatt 

arbetsförmåga. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till reviderat förslag från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer de framförda yrkandena mot 

varandra och finner bifall för eget yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige avge remissvar enligt 

reviderat förslag från Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 193 Dnr 2015-000634 269 

Utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns kust och 
skärgård, förnyad prövning 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson föredrar ärendet. 

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.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och 

Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

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

erinra mot länsstyrelsens förslag  

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att delegera till 

Kommunstyrelsens arbetsutskott att yttra sig men att inriktningen på detta 

beslut bör vara att vidhålla överklagan.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer de två yrkandena mot varandra 

och finner bifall för eget yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att 

fastställa skrivelsen och yttra sig. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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§ 194 Dnr 2016-000291 611 

Lokalutredning 2015 - framtida skolorganisation i 
Ronneby tätort 

 

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden § 68 Dnr 2016-000144 678 

 

Lokalutredningen 2015 har behandlats i utbildningsnämnden under hösten 

2015. I detta förslag till beslut, finns redovisat de underlag 

Utbildningsförvaltningen arbetat fram tillsammans med tjänstemän från 

Tekniska förvaltningen och Miljö-och byggnadsförvaltningen.  

Det förslag vi bedömer som det bästa är alt 3A- en lösning som svarar mot 

kraven på moderna, attraktiva undervisningsmiljöer och dessutom 

integrationsaspektema i tätorten. Förslaget innebär också fördelar med andra 

pluseffekter på övriga skolor i tätorten.  

Bedömning 

Det förslag vi bedömer som det bästa är alt 3A- en lösning som svarar mot 

kraven på moderna, attraktiva undervisningsmiljöer och dessutom 

integrationsaspektema i tätorten. Förslaget innebär också fördelar med andra 

pluseffekter på övriga skolor i tätorten. Vi föreslår att Ronneby kommun 

satsar på lösning - enligt reviderat alt 3 A; 

Snäckebacksskolan rivs helt eller i delar och/eller byggs om/till – och 

anpassas till en åk 4-9 skola för ca 600 elever. Hobyskolans elever kommer 

till denna skolai åk 7-9 om inget annat skolval görs. 

Nuvarande Skogsgårdsskolan rivs och byggs om till en åk 4-9 skola för ca 

600 elever. 

I båda skolorna åk 4-9 möjliggörs inkludering av elever i särskola. 

Eleverna i F-3 på Skogsgårdsskolan, ca 100 elever, omfördelas till 

Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan. 

Förskolan i Skogsgårdsskolan ersätts med nybyggd förskola - placering i 

västra delen av Ronneby tätort - 6 avd. vid nybyggnation - lämpligen 8 avd. 

Argument för dessa lösningar i förhållande till alternativ 2 och 4 och 

kostnads-beräkningar följ er i kommande avsnitt. ~ 
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I korthet kan sägas att effekterna med föreslagna alt 3 A ger lösning som 

svarar mot kraven på moderna, attraktiva undervisningsmiljöer och dessutom 

integrationsaspekterna i tätorten. Förslaget innebär också fördelar med andra 

pluseffekter på övriga skolor i tätorten. F-3 skolorna kan använda 

lediggjorda ytor till förskoleplatser i Saxemara och få plats till fler yngre 

elever F-3 på Fredriksbergs- och Espedalsskolan. 

I anslutning härtill informerades även om möjliga platser för en ny förskola 

(8 avd). Föreslagna platser ska enligt Stadsarkitekt Helena Reveljh ev ingå i 

ett detaljplaneprogram, där synpunkter bla inhämtas från allmänheten. 

Preliminär tidsplanering delgavs och kommenterades. Samverkan har skett i 

ärendet och fackliga företrädare har inte något att invända. 

 

Beslut i utbildningsnämnden: 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag och: 

Ställer sig bakom förslagen i alt 3 A enl. utredningen och hemställer om att 

Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden att förhandla och 

teckna avtal om lokaler enl. föreslagna interimslösningar 

Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enl. p 2 ges 

förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen i uppdrag att förhandla och 

teckna avtal. 

Ärendet förklaras omedelbart justerat.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (L), Tommy 

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Lennarth Förberg (M), Tim 

Svanberg (C), Bengt Johansson (SD), Nicolas Westrup (SD), Jan-Eric 

Wildros (S), Malin Norfall (S) och tjänstgörande ersättare Martin Moberg. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och Lennarth Förberg (M) yrkar på att 

återremittera ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för komplettering 

med prognoser, investeringsutrymme, lokalisering samt planprogram för ny 

förskola i centralorten.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för komplettering med prognoser, investeringsutrymme, 

lokalisering samt planprogram för ny förskola i centralorten. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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§ 195 Dnr 2016-000176 045 

Borgensram för kommunens helägda bolag 

Ekonomichef Johan Sjögren föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

 

Ett behov av ökad upplåning under år 2016 har aviserats av Ronneby Miljö 

och Teknik AB för investeringar, samt av AB Ronneby Helsobrunn för 

förvärv av aktierna i AB Ronnebyhus. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2016 att bevilja Ronneby Miljö och 

Teknik AB en utökad borgensram med 100 mkr. Formalia kräver dock ett 

samlat beslut för respektive bolags totala borgensram, varför ärendet måste 

hanteras igen. Samtidigt förbereds för kommande beslut om ägarskifte av 

aktierna i AB Ronnebyhus.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 687,9  687,9 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

478,0  478,0 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB 
465,0 100,0 565,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
92,9 4,0 96,9 

Totalt (mkr) 1 723,8 104,0 1 827,8 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

gälla tills vidare: 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- beslutet ersätter Kommunfullmäktiges beslut §23/2016 

 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

- såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser upp till 

ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader.  

- såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. 

- såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader.  

- såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte därpå 

löpande ränta och kostnader.  

- beslutet ersätter Kommunfullmäktiges beslut §23/2016. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

 

Beslut 

kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att gälla tills vidare: 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- beslutet ersätter Kommunfullmäktiges beslut §23/2016 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

82(110) 
2016-05-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 196 Dnr 2013-000032 4310 

Förslag till bildande av biotopskyddsområde vid 
Karlsnäs 

 

Sammanfattning  

Skogsstyrelsen föreslår att en nyckelbiotop på kommunens fastighet 

Karlsnäs 3:2 erhåller formellt skydd genom ett beslut om 

biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Området utgörs av en 

lövskogsklädd rullstensås och omfattar ca 1,5 ha. Här finns förutom ek och 

bok bl.a. en av Blekinges största tallar.  Det som gör området särskilt 

skyddsvärt är dock den anmärkningsvärt rika förekomsten av ett flertal 

rödlistade marksvampar, bl.a. de starkt hotade arterna lundtaggsvamp och 

grå taggsvamp. Lundtaggsvampen är bara känd från en handfull lokaler i 

landet och omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram fastställt av 

Naturvårdsverket.  

Bedömning 

Vid beslut om biotopskyddsområde behåller markägaren äganderätten till 

både marken och skogen. Beslutet innebär dock inskränkningar i 

förfoganderätten då det medför ett förbud mot att utföra åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Det aktuella området är redan i dag klassat som 

nyckelbiotop och omfattas därför av samrådsplikt enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken. Området omfattas även av strandskydd och ligger inom 

riksintresse för naturvården. I praktiken innebär därför biotopskyddsbeslutet 

inga ytterligare inskränkningar än de som redan finns. Skogsstyrelsen 

ansvarar för skötsel och utmärkning av biotopskyddsområden. Beslutet är 

således inte förenat med några framtida kostnader för fastighetsägaren. 

Vid beslut om biotopskyddsområde är grundregeln att fastighetsägaren är 

berättigad till en ersättning som motsvarar fastighetens minskade 

marknadsvärde. Därutöver ska fastighetsägaren få ett tillägg på 

intrångsersättningen motsvarande 25 % enligt ett riksdagsbeslut från 2010-

06-21 om förändring av ersättningsbestämmelserna i expropriationslagen. 

Värdering av biotopskyddsområden utförs av Skogsstyrelsens 

värderingsspecialist. Denna värdering är inte gjord varför det i dagsläget inte 

går att säga något om ersättningsnivån. Värdering görs om kommunstyrelsen 

ställer sig positiv till förslaget och utgör grunden för det avtal som sedan tas 

fram för godkännande. 
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Det aktuella området berör inga motionsspår eller någon annan anläggning 

för friluftslivet som kan hamna i konflikt med biotopskyddet.  

Förslaget har varit på remiss till Utbildningsnämnden samt till Tekniska 

förvaltningen. Utbildningsnämndens yttrande bygger på att rektor vid 

Naturbruksgymnasiet samt driftchef för Hoby Lant- och skogsbruksenhet har 

sakgranskat förslaget. Av yttrandet framgår att nämnden markerar att den 

produktiva skogsarealen, som ger avkastning, minskar med denna lösning 

och att den ersättning som utgår ska utgöra avkastning för all framtid. 

Sammantaget ser man dock positivt på bildandet av biotopskyddsområde 

enligt förslaget.  

Tekniska förvaltningen hänvisar till det fastställda dokumentet ”Strategi för 

Ronneby kommuns skogsinnehav” som har att Bevara och utveckla den 

biologiska mångfalden i skogsekosystemet som ett av fyra övergripande mål. 

Det aktuella förslaget bedöms av Tekniska förvaltningen ligga i linje med 

detta mål och man har inget att erinra mot förslaget. 

Hanteringen av detta ärende har dragit ut på tiden eftersom när ärendet var 

färdigberett så tvingades Ronneby Miljö- och teknik AB att leta efter nya 

platser att borra efter vatten och man visste inte då om nyckelbiotopen skulle 

komma att beröras. Ledningssträckningen från Karlsnäs till Brantafors är nu 

fastställd och Miljöteknik har meddelat att man inte har något att erinra mot 

inrättandet av biotopskyddsområdet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att ställa sig positiv till Skogsstyrelsens förslag om att bilda 

biotopskyddsområde på del av Karlsnäs 3:2 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig positiv till Skogsstyrelsens förslag om att bilda biotopskyddsområde på 

del av Karlsnäs. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till Skogsstyrelsens förslag 

om att bilda biotopskyddsområde på del av Karlsnäs 3:2. 

________________ 
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§ 197 Dnr 2016-000124 192 

Motion om internt kommunikationssystem i våra 
skolor. 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) har inkommit med motion avseende internt 

kommunikationssystem i våra skolor. 

Klimatet i våra skolor runt om i Sverige har tyvärr under de senaste åren 

hårdnat betydligt och våld i skolan är något vi alla måste göra allt som står i 

vår makt för att minimera. 

Sverigedemokraterna i Ronneby anser att det är viktigt at vi står väl 

förberedda innan det händer något allvarligt i våra skolor. Extremism av alla 

dess sorter har dessvärre ökat i hela Europa. Skolskjutningar och andra 

allvarliga händelser sker nu allt oftare och dessutom i vår direkta närhet. 

Frågan vi som ansvariga politiker måste ställa oss är inte om det händer -

utan när händer det, och vad kan vi göra för att minimera skadorna!? 

Sverigedemokraterna anser att säkerheten i skolorna måste höjas och föreslår 

därför kommunfullmäktige 

att ge lämplig nämnd i uppdrag att utreda om det finns fungerande 

internkommunikationssystem i våra kommunala skolor samt redovisa 

resultatet till kommunstyrelsen, 

att kommunfullmäktige beslutar att så fort det är möjligt införa regler för ett 

fungerande kommunikationssystem i alla våra kommunala skolor, 

att ge lämplig nämnd i uppdrag att kontakta samtliga friskolor i Ronneby 

kommun för att framföra en önskan om att även friskolorna ser över sina 

interna kommunikationssystem samt 

att kommunfullmäktige beslutar om att alla skolor i Ronneby kommun skall 

ha ett fungerande internkommunikationssystem så fort det är möjligt.  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss hos utbildningsnämnden vilka yttrar följande: 

Utbildningsnämnden har i internkontrollplan för 2016 beslutat lyfta frågan 

om 

säkerhetsrutiner för hot och våld vid förskole- och skolenheter genom att 

anvisa 
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att alla enheter har intern rutin för arbete vid hot och våld mot enheten. 

Arbetet 

har således inletts och utbildningsnämnden får genom detta grepp om 

situationen genom uppföljning under åter. Åtgärder i andra former bör 

beslutas efter detta. 

Utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

att avslå motionen med hänvisning till utbildningsnämndens pågående arbete 

med säkerhetsrutiner för hot och våld enligt beslutad internkontrollplan för 

2016.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

- avslå motionen med hänvisning till utbildningsnämndens pågående arbete med 

säkerhetsrutiner för hot och våld enligt beslutad internkontrollplan för 2016.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag om avslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer de två yrkandena mot varandra 

och finner bifall för eget yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen 

med hänvisning till utbildningsnämndens pågående arbete med 

säkerhetsrutiner för hot och våld enligt beslutad internkontrollplan för 2016. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 198 Dnr 2016-000296 253 

Järnavik 1:36 - Försäljning av mark 

 

Sammanfattning  

Ägaren till Järnavik 1:36 önskar köpa ca 600 kvm från Järnavik 1:1.  

Bedömning 

Berörd mark ligger utanför strandskydd, utanför Naturreservatet och utanför 

detaljplan. Det har dock funnits en byggnadsplan över området. Denna 

upphävdes 1999. 

Den upphävda byggnadsplanen låg till grund för avstyckningen av de nu 

befintliga tomterna. I Byggnadsplanen står: ”… Med områdena skulle följa 

rätt att begagna de inom byggnadsplanen för Järnavik angivna vägarna och 

”grönområdena” m.m. för i planbestämmelserna angivna ändamål….”  

Denna skrivning gör att lantmäteriet måste konsultera sina jurister. 

Då området ligger nära havet föreslås ett pris på 200 kronor/kvm.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att sälja ca 600 kvm till ägaren av Järnavik 1:36. Pris 

200 kronor/kvm. Köparna betalar Lantmäteriförrättningen.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att sälja ca 600 kvm till ägaren av Järnavik 1:36. Pris 550 

kronor/kvm. Köparna betalar Lantmäteriförrättningen 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till reviderat förslag från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja ca 600 kvm 

till ägaren av Järnavik 1:36. Pris 550 kronor/kvm. Köparna betalar 

Lantmäteriförrättningen. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 199 Dnr 2016-000295 003 

Förslag till uppdrag att revidera miljö och 
byggnadsnämndens reglemente 

 

Sammanfattning  

Chef för miljö- och byggnadsnämnden Anders Karlsson föredrar ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet för miljö- -och 

byggnadsnämnden.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet för miljö- -och 

byggnadsnämnden. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att anta det reviderade 

reglementet för miljö- och byggnadsnämnden enligt, för kommunstyrelsens 

arbetsutskott redovisade förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta det 

reviderade reglementet för miljö- -och byggnadsnämnden. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 200 Dnr 2016-000301 251 

Fastställande av AF-delen för exploateringsområde 
Aspan 

 

Sammanfattning  

Projektledare för Gata/Trafik Sattar Zad föredrar ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa förfrågningsunderlaget för AF-delen för exploateringsområde 

Aspan. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa 

förfrågningsunderlaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa förfrågningsunderlaget för AF-delen för 

exploateringsområde Aspan. 

 ________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 201 Dnr 2016-000313 041 

Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Blekinge år 
2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningsberättelse och årsredovisning har inkommit från revisorerna och 

har granskats.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2015 

- godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

- Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

- bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2015. 

- godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2015 

- godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 202 Dnr 2016-000292 739 

Kostnadskalkyl ombyggnad av Ålycke 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef för äldreförvaltningen Torill Skaar Magnusson föredrog 

ärendet för kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

- - uppdra Ronnebyhus att tillsammans med äldreförvaltningen ta fram en 

tidsplan för renovering av Ålycke.  

- - uppdra äldreförvaltningen att se över relationen till ökade 

driftskostnader och koppla denna till befintlig budget.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- uppdra Ronnebyhus att tillsammans med äldreförvaltningen ta fram 

en tidsplan för renovering av Ålycke. 

- uppdra äldreförvaltningen att se över relationen till ökade 

driftskostnader och koppla denna till befintlig budget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 203 Dnr 2016-000254 003 

Ny förbundsordning Sydarkivera 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun fattade 2014 beslut om att vara med och bilda 

kommunalförbundet Sydarkivera. Sedan dess har flera lämnat 

avsiktsförklaringar om medlemskap. För att möjliggöra för dessa kommuner 

att bli medlemmar måste gällande förbundsordning ändras. Följande 

kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till förbundet: 

Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström,Osby, Oskarshamn, 

Vimmerby och Östra Göinge. 

Förbundschefen för Sydarkivera, Mats Porsklev skriver bl a följande: 

 

Förbundsordning 

Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande 

organisationerna. Ny förbundsordning måste antas i alla 

medlemskommuners och anslutande kommuners 

kommunfullmäktige. Inför anslutning av nya kommuner har 

förbundsordningen i viss mån förändrats då det har framkommit 

synpunkter i en promemoria från Sveriges kommuner och Landsting 

(SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade förtydligande. 

Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet 

och möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området 

arkiv, utan att förbundsordningen behöver ändras. Det har funnits ett behov 

av att mer detaljerat reglera vissa delar då ett förbund med många 

medlemmar bör ha en viss struktur. En speciell instruktion om 

förbundsordningen har utarbetats. 

Ekonomi 

En budget kommer att arbetas fram årligen av kommunalförbundet efter 

samråd med förbundsmedlemmarna. Förbundet har antagit en 

budget för 2017 och plan för 2018-2019. För år 2017 betalar alla 

kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare. Den 
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ekonomiska planen för 2018-2019 kommer att revideras då det är många 

kommuner som ansluter till kommunalförbundet. 

Beslutsprocessen 

Eftersom det är ett kommunalförbund som är bildat så krävs det beslut i 

fullmäktige från samtliga organisationer för att förbundet ska kunna uppta 

nya medlemmar. Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i 

särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den 

egna församlingen. 

Beslutet villkoras av att alla kommuner och regionförbund fattar 

motsvarande beslut om antagande av ny förbundsordning. 

Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och 

beslut hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya 

medlemmar. Detta innebär att kostnadsbilagan och medlemsbilagan 

kan komma att förändras beroende på om det kommer till nya 

förbundsmedlemmar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

anta förbundsordning för Kommunalförbundet 

Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och 

ekonomi. 

- godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 

2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och 

regionförbund fattar motsvarande beslut om godkännande av 

ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. 

Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 

2016-2017 beslutar om ny förbundsordning kommer att 

ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

- anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin helhet 

inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi.  
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- godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 2017 

och den ekonomiska planen för 2018-2019.  

 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och regionförbund 

fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för 

kommunalförbundet Sydarkivera.  

Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017 beslutar 

om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet Sydarkivera. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och tjänstgörande ersättare Bo Johansson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i 

sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och 

ekonomi. 

- godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet 

Sydarkivera år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-

2019. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och regionförbund 

fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för 

kommunalförbundet Sydarkivera. 

Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017 

beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet 

Sydarkivera 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 204 Dnr 2016-000314 849 

Visit Blekinge AB fas 2 fortsatt engagemang och 
finansiering 

Länsturismchef Leif Wictorén och näringslivschef Torbjörn Lind föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

- Strategi 

- Budget 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta frågan till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), Bo 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen godkänner 

att Ronneby kommun går in i Visit Blekinge fas två under 2017-2020 och att 

finansieringen hänskjuts till budgetberedningen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna att Ronneby kommun går in i Visit 

Blekinge fas två under 2017-2020 och att finansieringen hänskjuts till 

budgetberedningen.  

________________ 

Exp: 

Näringslivsenheten 
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§ 205 Dnr 2016-000315 041 

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge 

 

Sammanfattning  

JÄV: Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamöterna Malin 

Norfall (S), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD) anmäler 

jäv.  

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) går in som ordförande 

under paragrafen.  

Deltar i debatten 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2015 samt bevilja 

regionstyrelsen ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson ställer proposition på 

framfört yrkande och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 

- godkänna årsredovisning för 2015 samt bevilja regionstyrelsen 

ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 206 Dnr 2016-000197 251 

Riktlinjer för markanvisning 

 

Sammanfattning  

Enligt lag (SFS 2014:899) så ska alla kommuner, så länge de genomför 

markanvisningar, anta riktlinjer för sådana. Riktlinjerna för markanvisning 

innehåller kommunens utgångspunkter och mål med markanvisningar. 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen under våren 2016 arbetat med att ta fram riktlinjer 

för markanvisning. Ett utkast till riktlinjerna finns framtaget och Tekniska 

förvaltningen önskar dialog med KSau om det fortsatta arbetet.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för 

markanvisning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra tekniska förvaltningen att 

till kommunstyrelsens sammanträde se över formuleringen 

”markanvisningsavgift” samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för markanvisning enligt 

tjänstemannaförslaget. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige 

att anta Riktlinjer för markanvisning enligt reviderat förslag från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta Riktlinjer för 

markanvisning. 

________________ 
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Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 207 Dnr 2016-000303 009 

Verksamhetsberättelse 2015 Brottsförebyggande rådet 

 

Sammanfattning  

Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en 

statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete 

genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det 

kriminalpolitiska området. Myndigheten ansvarar också för Sveriges 

officiella kriminalstatistik. 

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

Kommun ett lokalt BRÅ. Det lokala BRÅ, som är fristående från den statliga 

myndigheten, arbetar och organiseras utifrån de behov som finns i 

kommunen och bland övriga lokala aktörer. Lokala BRÅ har följande 

uppdrag: 

Att verka för att det brottsförebyggande perspektivet är levande i all 

kommunal planering och i den kommunala verksamheten i övrigt.  

Att verka för att samverkan mellan olika myndigheter och organisationer 

fungerar effektivt med respekt för respektive organisations förutsättningar. 

Att initiera och genomföra brottsförebyggande projekt utan att för den skull 

vara huvudman för verksamheter. 

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRXs 

verksamhet är följande: 

Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.  

I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

 

Utifrån dessa ska följande åtgärder prioriteras: 

Stimulera till att grannsamverkan utvecklas i kommunen. 

Stimulera till ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer. 

Informera kommuninvånarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete.  
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Informera de kommunala förvaltningarna om brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete. 

 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge som bryts ner i fem 

områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är 

även medfinansiär till trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2015 

presenteras i Kommunfullmäktige.  

Ett nytt samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby 

kommun har arbetats fram under 2015. Avtalet har för perioden 2015-02-26 

till 2015-12-31 tre fokusområden.  

Under 2015 har arbetet med ”Nattvandrande föreningar” i Ronneby kommun 

fortsatt.  Med nattvandrande föreningar vill lokala BRÅ stimulera till ett ökat 

antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i centrum och 

runt om i kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Ronneby kommun 

och närpolisen i Ronneby. 

Verksamhetsberättelse 2015 har delgivits och godkänts av lokala BRÅ 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet.  

 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-23 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera den lämnade 

verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen till protokollet 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 208 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Tors 2 juni, Klimatmöte, Landshövdingeresidenset. 

Jämställdhetssamtal 14 juni. 

Samhällsgala 

________________ 
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§ 209 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Blekinge Tingsrätt, konkursgäldenär BDS Bygg Demontering Sanering AB 

Blekinge Tingsrätt, Yttrande över reviderade sjötrafiksföreskrifter 

Energimarknadsinspektionen, Nätkoncession för linje 

Länsstyrelsen Blekinge Län, Landshövdingen bjuder in till uppstart av 

regionalt jämställdhetsnätverk 

Myndigheten för delaktighet, Information om förskrivning av service- och 

signalhundar 

Ronneby Kommun, Uppföljning av budget mars 2016. Redovisning 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:16 

 

Försvarsmakten, Förtydligande svar avseende nyetablering på fastigheten 

Ronneby 5:17 Ronneby Kommun 

Lantmäteriet, information om ny lag och förordning om skydd för geografisk 

information 

Länstyrelsen Blekinge Län, Antagen ändring av detaljplan för del av Hulta 

2:115, Eternellen 1 mfl i Ronneby Kommun 

Region Blekinge, Kollektivtrafiken - ett viktigt verktyg för att göra städer 

och regioner attraktivare 

Ronneby Kommun, Nyheter och tips från Näringslivskontoret 

Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 16:25 

Varför gör Ronneby tvärtom 

 

 

Protokoll 

Cura Individutveckling 2016-02-24 

Årsredovisning 2015 för Ronneby Kommun samt fråga om ansvarshet 
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Äldreförvaltningens interna krishanteringsplan. Information och förslag.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 210 Dnr 2016-000334 174 

Information om justering och fastställande av 
sotningstaxor år 2016 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge har enligt gällande förbundsordning 

uppdraget att tillse att kommunens ansvar för sotning infrias. 

Högsta Förvaltningsrätten har klarlagt att taxor inte kan beslutas av ett 

kommunalförbund varför taxan för sotning måste fastställas av respektive 

kommunfullmäktige. 

Taxan regleras i avtal mellan räddningstjänstförbundet och sotningsföretaget 

Avtalet anger att under avtalsperioden sker uppräkning enligt av SKL 

fastställt så kallat sotningsindex.  

Bedömning 

Fastställelse av sotningstaxan enligt förslaget från Räddningstjänsten Östra 

Blekinge är i första hand ett formaliaärende att indexet beslutas av behörigt 

kommunalt organ.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att sotningstaxan i Ronneby kommun från och med 2016-07-01 är 

Timtaxa för rengöring 420kr 

Timtaxa för brandskyddskontroll 604kr 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sotningstaxan i 

Ronneby kommun från och med 2016-07-01 är: 

- timtaxa för rengöring 420kr. 

- timtaxa för brandskyddskontroll 604kr. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 211 Dnr 2016-000107 812 

Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby 

Projektledare William Lavesson informerar. 

Sammanfattning  

Vid KF sammanträdet 2016-05-26 uppkom frågeställningar gällande 

användning av miljögranulat, att det sprids ut i naturen och är en typ av 

plast/gummi, som kan ge negativ miljöpåverkan när det t.ex. hamnar i våra 

hav. 

 

Tekniska förvaltningen har via kontakt med leverantör som skall bygga 

planen tagit fram ett koncept där man anlägger en konstgräsplan med så liten 

miljöpåverkan som bedöms möjlig.  

 

En konstgräsplan består av fyra lager förutom underlaget – sviktpad, 

kvartssand, granulat/ifyllnadsmaterial och konstgräs. I förslaget används  

en sviktpad som är återanvändningsbar 

kvartssand från ett svenskt sandtag  

ett ifyllnadsmaterial som är av kork (spridningen av korken ger därmed en 

betydligt mindre miljöpåverkan) 

ett konstgräs som är återvinningsbart 

 

Kostnaden för förslaget bedöms ligga i ungefärlig nivå med motsvarande, 

mindre miljömässiga alternativ. Fritids- och kulturförvaltningen har tagit 

kontakt med andra kommunen som använder kork som ifyllnadsmaterial och 

enligt dem är det ett likvärdigt fungerande system.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KS att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Roger Gardell (L), Tommy 

Andersson (S) och Malin Norfall (S). 
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Yrkanden 

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

protokollet.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 212 Dnr 2016-000348 412 

Återrapportering till KS från Kostenheten 

 

Sammanfattning  

Kostenheten har fått i uppdrag att återkomma med redovisning.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kostenheten 

 


