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§ 221 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare samt justering av dagordning 

 

Sammanfattning  

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

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till 

justerare för dagens protokoll samt att ta bort ärendena Kurser och 

konferenser samt Delgivningsärenden tas bort från dagordningen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Malin Norfall (S) till justerare för dagens 

protokoll samt att ta bort ärendena Kurser och konferenser samt 

Delgivningsärenden tas bort från dagordningen. 

________________ 
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§ 222 Dnr 2016-000010 101 

Information från näringslivschefen 

Näringslivschef Torbjörn Lindh 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 Lova Necksten (MP), Jan-

Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Nicolas 

Westrup (SD), Peter Bowin (V), Ola Robertsson (S), Tommy Andersson (S) 

och tjänstgörande ersättare 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 frö detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 223 Dnr 2016-000272 011 

Landsbygdspolitiskt program, handlingsplaner 2016-
2019 

 

Sammanfattning  

På uppdrag har nya handlingsplaner kopplade till Ronneby kommuns 

Landsbygdspolitiska program tagits fram och förväntas nu utgöra 

fortsättning på kommunens arbete med ovannämnda program. En kortfattade 

sammanfattande slutrapport av arbetet med förra periodens handlingsplaner 

lämnas också tillsammans med aktuell befolkningsstatistik.  

Bedömning 

Kommunen har valt att ytterligare förstärka arbetet med landsbygdens 

utveckling och därmed också visa på landsbygdens betydelse genom att 

inrätta en heltidstjänst inom landsbygdsutveckling. 

 Planerna som nu lämnas till beslut är framtagna under 

landsbygdsutvecklarens ledning och ansvar i nära samarbete med 

Landsbygdssamrådet. Samrådet leds av Ronneby kommunbygderåd och där 

ingår också representanter från Blekingepärlor, Bygd i samverkan och 

Blomstrande bygden.  

 Arbetet med planernas genomförande kommer också det att göras i nära 

samarbete med Landsbygdssamrådet och berörda förvaltningar.  

 Sammanfattningsvis visar utvärderingen av förra perioden att en förbättring 

av organisationen kring planernas genomförande var önskvärd. Detta är 

åtgärdat och ny arbetsmetod redovisas i de nya planerna. Många av 

punkterna är avklarade, några återstår och nya önskemål har tillkommit. Vi 

kan också konstatera att arbetet med att skapa delaktighet och dialog med 

ortsbefolkning har varit och är fortfarande värdefullt. Detta har skapat 

möjlighet, inte mins i arbetet med att ta fram kommunens 

Grönstrukturplaner.  

Förslag till beslut 

Ny handlingsplan antas av Kommunfullmäktige  

Uppföljning av arbetet med handlingsplanen redovisas årligen.  
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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. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S) och Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige 

att anta handlingsplanen enligt det reviderade förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

handlingsplaner för Landsbygdspolitiskt program år 2016-2019 samt att 

arbetet med handlingsplanen redovisas årligen. 

________________ 
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§ 224 Dnr 2016-000348 412 

Återrapportering till KS från Kostenheten 

Kostchef Elena Johansson svarar på frågor. 

Sammanfattning  

Arbetet med matsedlar, harmonisering mellan skola och omsorg, närings- 

och kostnadsberäkningar, kryddning, sex veckors periodisering av 

matsedeln samt enskild matsedel i december. 

Ny köksmästare på Vidablick. 

Information om fel på mat ska rapporteras så snart som möjligt, ej i 

efterhand. 

Bemanning kockar. 

Vegetarisk och vegansk mat. 

Specialkost, allergi. 

Alternativ huvudrätt. 

Kommande tillagningskök. 

KOST 2.0 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Tomas 

Lund (SD), Ola Robertsson (S), Lova Necksten (MP), Malin Norfall (S), 

Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Bengt Johansson (SD), 

Nicolas Westrup (SD), tjänstgörande ersättare Willy Persson (KD) och Bo 

Johansson (S). 

Yrkanden 

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

protokollet. 

Malin Norfall (S) yrkar på att få återkoppling gällande beslut om veganmat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet samt uppdrar 

kostchef Elena Johansson att återkoppla till Malin Norfall (S) och Roger 

Fredriksson (M) gällande eventuellt kommunfullmäktigebeslut om 

veganmat. 

 ________________ 

Exp: 

Kostenheten 
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§ 225 Dnr 2016-000231 700 

Redovisning av utökning av antalet fältsekreterare i 
samband med budgetarbetet 2014 

 

Sammanfattning  

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  

Avstämning angående behovet ska ske årligen.  

Förslag till beslut 

Att lämna ovanstående redogörelse till kommunfullmäktige.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen men att framföra att 
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kommunstyrelsen fortfarande ser behovet av utökat antal fältsekreterare och 

att det förebyggande arbetet förstärks. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-05-31 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

ändra formuleringen i beslutstexten från ”kommunstyrelsen fortfarande ser 

behovet..”  till ”kommunfullmäktige fortfarande ser behovet..”. 

Malin Norfall (S) yrkar på att tydligt markera att kommunfullmäktigesbeslut 

ska följas. Att notera rapporten men framföra att kommunfullmäktige 

fasthåller sitt beslut. Tidigare fattat beslut gäller.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- notera återrapporteringen samt upplysa socialnämnden att 

kommunfullmäktige fortfarande ser behovet av utökat antal 

fältsekreterare och att det förebyggande arbetet förstärks. 

- Kommunfullmäktige fasthåller tidigare fattat beslut gällande utökat 

antal fältsekreterare. 

________________ 
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§ 226 Dnr 2016-000154 009 

KKIK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) 2015 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

I bifogade handlingar presenteras Ronnebys resultat i KKIK (Kommunernas 

Kvalitet i Korthet), både historiskt och jämförande med andra kommuner. 

KKIK har funnits i landet snart tio år. Det startade upp som ett litet projekt i 

samarbete mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och några 

kommuner. I dag deltar ca 240 kommuner i undersökningen. KKIK 

innehåller ca 40 kvalitativa nyckeltal som sprider sig över de flesta av 

kommunens verksamheter. 

Ronneby har under ett antal år följt utvecklingen. De flesta resultaten är av 

genomsnittlig karaktär men det finns nyckeltal som sticker ut både positivt 

och negativt. Generellt är det ganska små förändringar mellan åren. 

Den 1 februari 2016 bjöd Ronneby in en föreläsare från SKL med 

expertkunskaper inom resultatstyrning och KKIK. Ca 35 ledande politiker 

och ledande tjänstemän deltog under dagen. Ett syfte med dagen var att 

sprida kunskap kring KKIK, hur måtten kan användas (t ex i 

resultatstyrningen) och inspirera till förbättringsarbete i kommunen. 

SKL gav 2014 ut en publikation med titeln ”Hur gör vi det bättre – 

framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunernas Kvalitet i 

Korthet”. Skriften ger inspiration och tankar kring hur kommunerna kan 

arbeta med förbättringsarbete.  

Det är viktigt att ta ställning kring vad kommunen ska fokusera på och vad 

man vill uppnå. Vad är viktigt för oss? Att förbättra vissa mätetal räcker med 

en arbetsinsats t ex tillgänglighet via e-post och telefoni. Andra mätetal 

kräver omprioriteringar i verksamheten och/eller ökade resurser t ex antal 

barn per personal i kommunens förskolor. Till sist finns det mätetal där även 

andra aktörer eller händelser i samhället påverkar t ex hur trygga 

kommunens invånare känner sig.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt förvaltningschefsgruppen att 

arbeta vidare med KKIK och 2015 års resultat i syfte att förbättra 

kommunens värden.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-05-31 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ge 

förvaltningschefsgruppen i uppdrag att utvärdera resultatet och ta fram 

förslag till åtgärder som bör vidtas med anledning av resultatet. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Lennarth Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S), Tommy Andersson 

(S), Lova Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M), Peter Bowin (V), Tomas 

Lund (SD), tjänstgörande ersättare Bo Johansson (S) och ersättare Margareta 

Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att nämnderna istället för 

förvaltningschefsgruppen ska få i uppdrag att utvärdera resultatet och 

rapportera åtgärder. 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) yrkande. 

Lennarth Förberg (M) yrkar på att expediera beslutet till nämnderna så att 

det faller sig naturligt att verksamhetsutvecklare Jonas Persson kommer och 

rapporterar. 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att ge till uppdrag till nämnderna att titta på 

resultatet och i sin tur ge uppdrag till förvaltningscheferna. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att lägga till formuleringen ”för 

vidare rapport till nämnderna.” efter beslutsmeningen för att uppnå 

intentionen i övriga yrkanden.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för eget yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- uppdra åt förvaltningschefsgruppen att arbeta vidare med KKIK och 

2015 års resultat i syfte att förbättra kommunens värden för vidare 

rapportering till nämnderna. 

- Av nämnden vidtagna åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen i 

december 2016. 

________________ 
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§ 227 Dnr 2016-000053 101 

Nämndernas internkontrollplan 2016 ( ej 
kommunstyrelsen) 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt kommunens reglemente för intern kontroll (antagen av kommunfull-

mäktige § 16/2006) har kommunstyrelsen ett övergripande ansvar att tillse 

att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över 

nämndernas verksamhet samt leda och samordna kommunens förvaltning. 

Det medges även en rätt för kommunstyrelsen att göra påpekanden och 

lämna anvisningar och råd avseende intern kontroll till nämnderna.  

 

Reglementets skrivelser stämmer överens med Kommunallagens 

bestämmelser i dagsläget, där kommunstyrelsen har begränsade befogenheter 

i förhållande till nämnderna. Det kan vara av intresse att känna till att i den 

nya kommunallags-utredningen  (SOU 2015:24) finns det indikationer på att 

det kommer införas en lagändring som breddar dessa befogenheter. 

 

Sammanfattningsvis saknar kommunstyrelsen befogenhet att förändra 

innehållet i nämndernas särskilda planer i dagsläget. Dock har 

kommunstyrelsen rätt att göra påpekanden och vid behov lämna anvisningar 

avseende den interna kontrollen.   

 

I bifogade handlingar återfinns nämndernas internkontrollplaner för 2016.  

 

Enligt tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska väsentliga 

avvikelser i uppföljningen av internkontrollplanen följas upp och rapporteras 

senast i kommunstyrelsen i september året efter.  

Nämnderna hade vid uppföljningen av 2015 års internkontrollplan några 

väsentliga avvikelser som därmed ska följas upp och redovisas i 

kommunstyrelsen i september 2016. Dessa är: 

Nämnd och 

process/rutin 

Kontrollmoment 

Socialnämnd  
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Förhandsbedömning och 

utredningstid, 

Barnavårds-utredningar 

Kontrollera att tid för 

förhandsbedömning ej överstiger 

14 dagar och att utredningar är 

slutförda inom 4 månader 

Skyddsbedömningar Kontrollera att 

skyddsbedömningar görs enligt 

gällande lagstiftning 

Privata medel Kontrollera att rutinen för 

hantering av privata medel följs 

  

Nämnd och 

process/rutin 

Kontrollmoment 

Äldrenämnd  

Informationsöverföring 

SOSFS 2008:14 

Informationsutbyte sjuksköterska-

undersköterska 

Delegeringsförfarandet 

SOSFS 1997:14 

Läkemedelshantering, hemtjänsten 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen om internkontrollplaner 

2016 för nämnderna till handlingarna.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå (KS) att lägga 

informationen om internkontrollplaner 2016 för nämnderna till handlingarna. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Ola Robertsson (S), Malin 

Norfall (S), ersättare Margareta Yngvesson (S) och Bo Johansson (S). 

Yrkanden 

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

uppdra verksamhetsutvecklare Jonas Persson att se till att planerna är 

aktuella samt stämmer överens med nämndernas beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen om internkontrollplaner 

2016 för nämnderna samt att uppdra verksamhetsutvecklare Jonas Persson 

att se till att planerna är aktuella samt stämmer överens med nämndernas 

beslut. 

 ________________ 

Exp: 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson 
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§ 228 Dnr 2016-000226 101 

Internkontrollplan 2016 för kommunstyrelsen 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

I kommunens reglemente under punkt 3 Uppföljning av intern kontroll står 

det under § 2: 

”Nämnden ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna 

kontrollen”. 

I bifogad bilaga återfinns förslag till internkontrollplaner för 2016 för de 

verksamheter som lyder under kommunstyrelsen. Tekniska förvaltningens 

internkontrollplan har beslutats tidigare i ks § 66/2016 och finns därför inte 

med i sammanställningen. 

Enligt tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska väsentliga 

avvikelser i uppföljningen av internkontrollplanen följas upp och rapporteras 

senast i kommunstyrelsen i september året efter.  

Kommunstyrelsens verksamheter hade vid uppföljningen av 2015 års 

internkontrollplan flera väsentliga avvikelser som därmed ska följas upp och 

redovisas i kommunstyrelsen i september 2016. Dessa är: 

Enhet och process/rutin Kontrollmoment 

Samordning och 

utveckling 

 

Handlingsprogram för 

skydd och beredskap 

Varje nämnd ska till kommunstyrelsen 

rapportera de åtgärder eller insatser 

som ska genomföras enligt 

programmet.  

Rutiner för systematiskt 

brandskyddsarbete 

Finns rutiner och fungerar de? 

Projektverksamhet 

finansierat av externa 

medel 

Projektutvecklingen ska ske enligt 

framtagen modell och riktlinjer 

Ärendeuppföljning av 

politiskt fattade beslut 

Sker återrapportering i tid i de fall ks 

beslutat om? 

Hantering av e-post till 

kommunens officiella 

brevlåda 

Att inkommen e-post besvaras, 

vidarebefordras och i aktuella fall 

registreras 

Diarieföring ks Att diarieföring sker av utgående 

allmänna handlingar 
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Ekonomi  

Dokumentation/rutiner Finns sammanställning över rutiner 

som ekonomienheten ansvarar för? Är 

rutinerna dokumenterade? Är 

rutinerna aktuella och uppdaterade? 

Är rutinerna tillgängliga? 

 
Personal  

LAS-bevakningen Kontroll av nedskrivna rutiner som 

fyller behovet 

 Undersökning av om chefer får rätt 

material (listor) 

  

Ronneby kunskapskälla  

Väl fungerande fast 

nätverk – fast och 

trådlöst för -

Kunskapskällan och Cela 

Tillgång till fungerande nätverk – fast 

och trådlöst – alla dagar kl 6-23 

  

 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget till internkontrollplaner 2016 för 

kommunstyrelsens verksamheter 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

förslaget till internkontrollplaner 2016 för kommunstyrelsens verksamheter. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Ola Robertsson (S). 

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 anta förslaget till internkontrollplaner 2016 för 

kommunstyrelsens verksamheter.  

________________ 

Exp: 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson 
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§ 229 Dnr 2011-000035 214 

Detaljplan Svenstorp 20:1 

 

Sammanfattning  

Adress: Bräkne-Hoby.  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2010-12-15 upprättat förslag till 

detaljplan på fastigheten Del av Svenstorp 20:1 m.fl. Stenåsa. Planens syfte 

är att i enlighet med Plan- och bygglagen utreda en flexibel exploatering av 

bostäder av varierande karaktär för att komplettera det befintliga 

bostadsbeståndet. Området ansluter till befintligt villaområde i öster. 

Planen har varit utsänd på samråd under tiden 17 januari t.o.m. 7 februari 

2011. Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen. Nu ställs 

ett nytt samrådsförslag ut. Handlingar finns på följande länk: 

http://www.ronneby.se/svenstorp 

Bedömning 

Sedan samrådet har små ändringar gjorts i planen utifrån inkomna 

synpunkter. Infarten från Skogsvägen tas bort och en ny infart planeras från 

Stenåsavägen i söder. Stenåsavägen som idag endast är 3-4 meter bred tas 

med i planområdet och breddas till 6 meter. Kommunen är huvudman för 

nya vägar i planområdet.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget i avvaktan på 

genomförandet av samrådsförfarandet.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

har något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 

samrådsförfarandet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte har något att erinra mot förslaget i 

avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet. 

________________ 

Exp: 

Robert Rylander, planarkitekt 
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§ 230 Dnr 2016-000339 319 

Åtgärdsförslag på Åldermansvägen, Skördevägen och 
Slåttervägen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Åldermansvägen, Skördevägen och Slåttervägen ligger inom tättbebyggt 

område i Kallinge och har en hastighetsbegränsning på 50 km/h. 

Det finns ett principbeslut som togs av Tekniska nämnden 2005 avseende 

hastighetsbegränsning till 30 km/h inom bostadsområden i kommunens 

Väghållningsomräde.  

Bedömning 

Dessa gator är av samma karaktär som andra gator inom tättbebyggt område 

i Kallinge som har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Att begränsa 

hastigheten till 30 km/h på Äldermansvägen, Skördevägen och Slåttervägen 

följ er Tekniska nämndens principbeslut och medför en tryggare miljö för de 

som bor eller vistas längs denna gata. Tekniska Förvaltningen bedömer 

åtgärden som relevant.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att KS beslutar införa 30 km/h på 

Åldermansvägen, Skördevägen och Slättervägen i Kallinge.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att införa 

30 km/h på Åldermansvägen, Skördevägen och Slåttervägen i Kallinge. 

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 införa 30 km/h på Åldermansvägen, Skördevägen 

och Slåttervägen i Kallinge. 

________________ 

Exp: 

Projektledare trafik, Sattar Zad 
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§ 231 Dnr 2016-000230 359 

Besvarande av motion angående tömningsanläggning 
för husbilar och husvagnar, Sverigedemokraterna  

 

Sammanfattning  

En motion har inkommit från Sverigedemokraterna angående 

tömningsstation för husbilar och husvagnar 

Bedömning 

Utdrag från förslagstext 

I Ronneby finns idag bara ett ställe där septiktankar från husbilar och 

husvagnar kan tömmas, nämligen vid Ekenäs. Här kan bara löstagbara tankar 

tömmas och de som har fasta stora septiktankar som t ex större husbilar blir 

av kommunen hänvisade till reningsverket som inte har öppet kvällar och 

helger och dessutom gäller inte försäkringen innanför grindarna. 

Förslagsställaren menar att Ronneby pga. avsaknad av tömningsstation 

riskerar att gå miste om turister som då söker sig till andra städer. Ronneby 

Miljö och Teknik AB hänvisar till att det är Ronneby kommuns uppgift att 

ordna tömningsanläggning för husbilar. 

Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att: 

- Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att 

snarast anlägga en tömningsanläggning för husbilar/husvagnar på lämplig 

plats tex vid 

uppställningsplatsen i hamnen eller vid Rönninge eller annan lämplig plats. 

- Om detta ärende inte faller under Fritids- och kulturförvaltningen tillse att 

lämning förvaltning får uppdraget. 

                         

Fritid och kulturförvaltningens yttrande   

Tekniska förvaltningen har redan anordnat en servicestation för husbilar och 

husvagnar. 

Sjutton nya ställplatser för husbilar finns idag på Rönninge. Dessutom finns 

en servicestation där husbilsägarna kan fylla på dricksvatten och tömma 

gråvatten dvs. disk och tvättvatten. De kan också tömma toalettavfall. 

Avloppet går direkt till reningsverket.  
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Eftersom tekniska förvaltningen har anordnat en servicestation med 

tömningsmöjligheter för husbilar och husvagnar så anses motionen vara 

besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att motion angående tömningsanläggning för 

husbilar och husvagnar anses besvarad efter som tekniska förvaltningen 

redan anordnat en servicestation i Rönninge med möjlighet att tömma 

tolettavfall.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motion angående tömningsanläggning för husbilar 

och husvagnar anses besvarad efter som tekniska förvaltningen redan 

anordnat en servicestation i Rönninge med möjlighet att tömma toalettavfall. 

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.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att motion angående 

tömningsanläggning för husbilar och husvagnar anses besvarad efter som 

tekniska förvaltningen redan anordnat en servicestation i Rönninge med 

möjlighet att tömma toalettavfall. 

________________ 
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§ 232 Dnr 2016-000138 109 

Besvarande av medborgaförslag om att anordna en 
fritids och trivselmässa 

 

Sammanfattning  

I inkommet medborgarförslag föreslås Ronneby kommun arrangera en fritids 

och trivselmässa där blivande och nya Ronnebybor välkomnas tillsammans 

med kommuninnevånare och andra intresserade. 

En årlig mässa föreslås anordnas på Blekinge Convention Center med 

aktiviteter i den angränsande Brunnsparken. Mässan anses ge Ronneby 

kommun, likväl som föreningar, nöjesarrangörer samt frivilligorganisationer, 

tillfälle att visa upp sitt utbud av fritidsaktiviteter och rekreations 

möjligheter.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss hos fritid- och kulturnämnden vars 

förvaltning yttrar följande: 

Fritid- och kulturförvaltningen ser positivt på ett arrangemang enligt 

motionärens intentioner. Rådande personalsituation på förvaltningen samt 

pågående process att omorganisera information och turism medför att de inte 

ser någon möjlighet att genomföra en mässa av detta slag i den närmsta 

framtiden. Förvaltningen föreslår att frågan tas med när den nya 

organisationen är fastlagd och att den tas som en del i ett mer långsiktigt 

strategiskt arbete kopplat till kommunen som en attraktiv arbetsgivare. En 

arbetsgrupp föreslås tillsättas med representanter för näringsliv, information 

samt fritid- och kulturförvaltningen. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar 2016-05-19 § 85 att föreslå 

kommunfullmäktige att tillstyrka medborgarförslaget under förutsättning att 

en förvaltningsövergripande arbetsgrupp tillsätts i syfte att arbeta fram ett 

förslag som är strategiskt och långsiktigt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta 
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att medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid planering av 

framtida strategiskt arbete samt 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till rådande personalsituation 

och pågående omorganisation.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid planering av 

framtida strategiskt arbete 

- avslå medborgarförslaget med hänvisning till rådande 

personalsituation och pågående omorganisation 

 

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.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- medborgarförslagets goda intention skall beaktas vid planering av 

framtida strategiskt arbete. 

- avslå medborgarförslaget med hänvisning till rådande 

personalsituation och pågående omorganisation. 

________________ 
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§ 233 Dnr 2016-000106 109 

Besvarande av medborgarförslag - Nybygge av 
äldreboende 

 

Sammanfattning  

Margareta Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag avseende 

nybyggnation av äldreboende i Johannishus. 

I medborgarförslaget föreslås området bakom ICA Nära vara en lämplig 

plats för byggnation av nytt äldreboende då de som är tillräckligt pigga ges 

möjlighet till social kontakt och möjlighet handla och sköta sina post- och 

apoteksärenden på ICA Nära. 

En fördel ses även i att personal som är stationerad på äldreboendet även ges 

möjlighet att sköta de boende med behov av hjälp som bor i de närliggande 

hyreslägenheterna. Äldrevården anses kunna spara in delar av sina bilresor 

och därmed också miljön.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss hos äldrenämnden vilka yttrar 

följande: 

Äldrenämnden beslutar att hänvisa till ärende diarienummer 2015 – 000151 

där nämnden 2016-04-11 § 45 beslutat att föreslå ombyggnation av Ålycke 

enligt tidigare antagen plan. 

Äldrenämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen och föreslår 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att ge Ronnebyhus i 

uppdrag att, i nära samarbete med äldreförvaltningen, utarbeta en tidsplan för 

en ombyggnad av Ålycke. I samarbetet skall ingå utformning av 

ombyggnaden. Nya beräkningar av de budgetmässiga konsekvenserna 

liksom påverkan på hyresnivåerna, skall också göras. Ronnebyhus skall, på 

sedvanligt sätt, ansöka hos kommunfullmäktige att få göra investeringen. 

Äldrenämnden anser, med hänvisning till pågående ärende avseende 

ombyggnation av Ålycke, medborgarförslaget vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att i fortsatt arbete beakta intentionen i inkommet 

medborgarförslag samt att med hänvisning till pågående ärende om 
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ombyggnation av äldreboendet Ålycke anse medborgarförslaget vara 

besvarat.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att i fortsatt arbete beakta intentionen i 

medborgarförslaget samt att med hänvisning till pågående ärende om 

ombyggnation av äldreboendet Ålycke anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att anse motionen besvarad 

enligt Roger Fredrikssons (M) yrkande i ärendet på arbetsutskottets 

sammanträde 2016-06-13.  

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. 

________________ 
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§ 234 Dnr 2016-000269 109 

Besvarande av medborgarförslag - Återplantering av 
prydnadsträd på Vierydsvägen 

 

Sammanfattning  

Tine Bothun har inkommit med ett medborgarförslag om återplantering av 

prydnadsträd på Vierydsvägen nr 38-44.  

Bedömning 

En rad av prydnadsträd på 18-20 st. har tagits bort p.g.a ålder och sjukdom. 

Förslagsställaren föreslår plantering av nya träd i lagom storlek på platsen 

för att undvika en utarmning av Ronneby som trädgårdsstad. Lämpligt är 

träd som blommar på våren och /eller har bär på hösten. 

Tekniska förvaltningen skriver i sitt yttrande att de planerar att börjar med att 

plantera 6 st träd och avråder från att plantera träd vid parkeringen. Men om 

det ska finnas träd där så är det lämpligt med 4-5 st. 

Det trädslag som förordas av tekniska förvaltningen är Österrikisk oxel 

Sorbus austriaca. Fk Gottsunda E. Kostnad per träd är ca 6000 kr. 

Österrikisk oxel blir 10 - 12 m. högt och har mörkgrönt bladverk med gråvit 

filthårig undersida. Gul-gulbrun höstfärg. Riklig fruktsättning, lysande röda 

som sitter kvar länge. Passar bra som träd i stadsmiljö och trånga utrymmen. 

Trädet är motståndskraftig mot skorv till skillnad från  svensk oxel Sorbus 

intermedia E . 

Epidemiska sjukdomar blir ett allt större problem för allt fler trädarter därför 

bör långsiktigt uthålliga planteringar byggas upp med en variation av arter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att  

• bifalla medborgarförslaget om återplantering av prydnadsträd  

samt  

• ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inom budgeterade 

medel få till en långsiktigt hållbar plantering genom att välja 

olika trädslag.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 

- bifalla medborgarförslaget om återplantering av prydnadsträd samt  

- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inom budgeterade medel få 

till en långsiktigt hållbar plantering genom att välja olika trädslag. 

 

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.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 

- bifalla medborgarförslaget om återplantering av prydnadsträd samt  

- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att inom budgeterade medel få 

till en långsiktigt hållbar plantering genom att välja olika trädslag. 

________________ 
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§ 235 Dnr 2014-000376 109 

Besvarande av medborgarförslag från Hans Hedström 
angående förbättring av Ekenäs badplats 

 

Sammanfattning  

Hans Hedström har inkommit med medborgarförslag angående förbättring 

av Ekenäs badplats.  

Badande vid Ekenäs badplats har under många år uttryckt klagomål på 

badplatsens bottenförhållande i den södra delen av badplatsen. Enligt 

föreningens analys beror den dåliga botten, med ett tjockt lager av humus, på 

att humusrester förs med utgående vatten från innanför liggande Kärreviken. 

Föreningen föreslår att kommunen öppnar upp ut-/inlopp till Kärreviken till 

en 3-4 meter bred fåra och samtidigt rätar ut fåran så att utgående vatten kan 

strömma rakt ut i öppet vatten. I samband med denna åtgärd borde även 

gångvägen höjas så att det stora antal gånger då passagen inte kan användas 

pga översvämning minskar  

Åtgärd anses ge en attraktivare badplats och minskad problem med erosion 

av gångväg.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss hos miljö- och byggnadsnämnden, 

fritid- och kulturnämnden samt tekniska förvaltningen vilka yttrar följande: 

 

”Miljö- och byggnadsnämnden menar i sitt remissyttrande att förslaget inte 

strider mot gällande detaljplan men att en eventuell ändring av detaljplanen 

har aktualiserats i samband med kommunens förvärv av Droppemåla 1:46 

och möjligheterna att utöka den närliggande Campingen. Åtgärderna som 

pekas ut i förslaget kräver samråd med Länsstyrelsen på grund av 

förekomsten av en fridlyst art samt tillstånd krävs för vattenverksamhet.” 

 

”Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom medborgarförslagets intention 

och ser gärna att upprensning och breddning av in- och utlopp genomförs.” 

 

”Tekniska förvaltningen är positiv till redovisat förslag vilket bedöms 

förbättra genomströmningen markant. Förvaltningen anser dock att aktuell 

åtgärd kan genomföras som en smalare passage med ca 2 meters fri bredd 

vid normalvattennivå, utan att detta riskerar vattenströmningen, varvid 

befintlig bro kan bibehållas. 
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Förvaltningen har haft samråd med länsstyrelsen som hänvisar till att 

samtliga åtgärder i vattenområdet minst skall föregås av anmälan om 

vattenverksamhet. Om ytterligare tillstånd krävs bedöms då komplett 

ansökan om åtgärd lämnas in. 

Kostnadsbedömning att rensa befintlig kanal samt genomföra ny sträckning 

väster om bron till en öst-västlig kanal med bredd om ca 2 meter bedöms till 

ca 150 tkr. Skall, i enlighet med inlämnat förslag, ytterligare breddning 

genomföras till upp mot 3-4 meters fri bredd tillkommer dels kostnad för ny 

gångbro (inkl. fundament) om drygt 200 tkr samt extra Schakt-

/muddringskostnader om ca 100 tkr, dvs totalt ca 450 tkr. Till båda förslagen 

kan utredningskostnader krävas baserat på krav från myndighet.  

Om åtgärd skall genomföras krävs tilldelning av investeringsmedel varför 

detta i sådana fall föreslås hänskjutas till kommande budgetberedningar.” 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

att hänskjuta ärendet med dess två tillvägagångsalternativ till 

budgetberedning 2017.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- uppdra miljö- och byggnadsnämnden att genomföra samråd med 

Länsstyrelsen. 

-miljö och byggnadsförvaltningen tillsammans med tekniska förvaltningen 

och fritid- och kulturförvaltningen utreda förslagets kostnad och konsekvens. 

- hänskjuta frågan om prioritering till budgetberedningen. 

- med ovanstående anse motionen vara besvarad. 

 

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: 

hänskjuta ärendet med dess två tillvägagångsalternativ till budgetberedning 

2017. 

________________ 
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§ 236 Dnr 2016-000335 022 

Äskande av medel, Fritid och kultur 

Förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen Thomas Andersson 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Det finns behov av förstärkningar på fritid-och kultur inom tre områden. 

l. Den centrala staben har varit underbemannad under en längre tid på grund 

av långtidssjukskrivningar. Delvis har detta avhj älpts med förstärkning av 

personal som gått i pension men som stöttat verksamheten som timanställda. 

Trots detta ligger staben efter med ett antal arbetsuppgifter. En revision visar 

att har ett stort behov av att se över samtliga avtal samt att säkerställa 

kvalitet och rutiner för detta. Förvaltningen föreslår att vi anställer en vikarie 

på 50 % under 6 månader i syfte att frigöra tid för ordinarie anställda att 

genomföra de uppgifter som ligger efter i tid. Kostnad 100’ kr. I summan 

ingår eventuella bidrag från arbetsfömedlingen. 

 

2. Fritidsgårdensverksamheten har expanderat under 2015 och framåt. 

Mycket på grund av antalen nyanlända. Verksamheten har utökats med fler 

aktiviteter. I år kommer fritidsgården vara öppen hela sommaren samt att 

många fler aktiviteter är planerade. Personalen är förstärkt med kulturtolkar. 

Med hjälp av statliga medel finns det möjlighet att utveckla och utvidga 

verksamheten. Projektet Aktivera 

Mera pågår under ledning av två anställa på UF i tätt samarbete med Fo K. 

Idag är en arbetsledare anställd på fritidsgården i en rehab situation på 50 %, 

vilket inte är hållbart om verksamheten ska utvecklas. Vi föreslår att vi 

anställer en verksamhetsansvarig med ett chefsuppdrag på halvtid i 

kombination med arbete som fritidsledare. Huvuduppdrag blir att utveckla 

verksamheten i stort. Förvaltningen föreslår att tjänsten i år finansieras 

genom integrationspengar för att 20l7 ingå i budgetramen. Kostnad 2016: 25 

0’ kr. Ramförstärkning 2017: 500’ kr.  

 

3.Biblioteket: Förvaltningen föreslår att en ny bibliotekarietjänst tillsätts med 

fokus på mångspråksarbete för barn, unga och vuxna inom hela 

biblioteksorganisationen. Det har uppstått nya verksamhets- och 

utvecklingsbehov med anledning av våra nyanlända. Förvaltningen föreslår 

en tillsättning av en tillsvidaretjänst på heltid med ett mångkulturellt fokus 
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från hösten. Tjänsten förslås finansieras med integrationsmedel i år. En 

ramförstärkning med 500” krävs för 2017.  

Bedömning 

Förvaltningen bedömning är att dessa förstärkningar är nödvändiga för att 

möta de förändringar i demografin som skett de senaste åren, samt för att 

kunna utveckla verksamheterna och säkerställa en god kvalitet. Det handlar 

om att skapa en stabil organisatorisk arbetsmiljö.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden för föreslår kommunstyrelsen 

-att bevilja en tillfällig förstärkning av staben på FoK på 50% under 6 

månader till en kostnad av 70°kr. 

-att bevilja tillsättande av en verksamhetschef för fritidsgårdsverksamheten 

på 50% i kombination med fritidsledaruppdrag på 50%. Finansiering 2016 

genomintegrationsmedel 250’ kr. Ramfôrstärkning 2017 med 500’kr. 

Lämnas till budgetberedning 2017. 

-att bevilja tillsättande av en bibliotekarietj änst med mângsprâklig inriktning 

på heltid från augusti. Finansiering 2016 genom integrationsmedel 250’ kr. 

Ramfôrstärkning 2017 och med 500’ kr. Lämnas till budgetberedning 2017.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- bevilja tillsättande av en verksamhetschef för fritidsgårdsverksamheten på 

50% i kombination med fritidsledaruppdrag på 50%. Finansiering år 2016 

genom integrationsmedel 250’ kr.  

-bevilja tillsättande av en bibliotekarietjänst med flerspråkig inriktning på 

heltid från augusti. Finansiering år 2016 genom integrationsmedel 250’ kr.  

- överlämna övriga äskanden till budgetberedningen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD), 

Roger Gardell (L), Åsa Evaldsson (M) och ersättare Margareta Yngvesson 

(S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

arbetsutskotts beslut med tillägget att finansiering sker genom tillfälligt 

statsbidrag för flyktingmottande.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

- bevilja tillsättande av en verksamhetschef för fritidsgårdsverksamheten på 

50% i kombination med fritidsledaruppdrag på 50%. Finansiering år 2016 

sker genom tillfälligt statsbidrag för flyktingmottagande. 

-bevilja tillsättande av en bibliotekarietjänst med flerspråkig inriktning på 

heltid från augusti. Finansiering år 2016 genom tillfälligt statsbidrag för 

flyktingmottagande.  

- äskanden gällande år 2017 överlämnas till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 237 Dnr 2016-000268 439 

Arkipelagrutten, framställan om medfinansiering av 
genomförandeprojekt - Kust och skärgårdsled i 
Biosfärområdet Blekinge Arkipelag 

 

Sammanfattning  

Efter avslutad förundersökning avser nu den ideella föreningen Blekinge 

Arkipelag gå vidare med ett genomförandeprojekt. Projektägare kommer att 

vara Region Blekinge. Projektets insatser och åtgärder kommer att ske med 

Blekinge Arkipelag som projektledare. I vissa delar sker även en nära 

samverkan med Visit Blekinge. Mål för projektet är att utveckla värden 

knutna till företagande, arbetsmarknad, ekonomi, rekreation, hälsa, lokal 

delaktighet, miljö, ekosystem, kulturmiljöer, kulturarv, stolthet, identitet, 

attraktionskraft samt föreningens och regionens varumärke. 

 

  Total budget för hela projektet som är uppdelat i två delar, är 13 miljoner 

kr, fördelat enligt följande: 

Delprojekt 1, finansieras av  

Tillväxtverket 4 100 000 

Blekinge Arkipelag 1 100 000 

SydostLeader 3 000 000 

Total  8 200 000 

Delprojekt 2, finansieras av 

Karlskrona kommun 1 500 000 

Karlshamns kommun    750 000 

Ronneby kommun    750 000 

Länsstyrelsen    600 000 

Total  3 600 000    

Tillkommer medfinansiering i tid som för Ronneby uppgår till totalt 300 tkr. 
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Det är alltså delprojekt 2 som denna framställan gäller. Detta är medel utöver 

den årliga basfinansiering som huvudmännen i nuläget investerar i Blekinge 

Arkipelag.  

Bedömning 

Delprojekt 2 syftar till att utveckla leder och till marknadsföring och 

finansieras av medel från kommunerna och länsstyrelsen. I detta projekt 

fokuseras på investeringar som exempelvis informationstavlor, bryggor, 

vägvisare samt marknadsföring av rutten. Det är av stor vikt för slutresultatet 

att bägge projekten genomförs parallellt.  

 

Delprojekt 2 kommer att inledas med en grundlig genomgång av de olika 

insatser som kommer att behöva göras i varje kommun. Detta för att 

identifiera vilka kostnader som skulle kunna utgöra en del av den totala 

kommunala medfinansieringen. Under projektets gång kommer även att 

diskuteras och tas fram en plan för framtida underhåll, förlag antingen hos 

huvudmännen eller hos Blekinge Arkipelag. Den budgeterade 

medfinansieringen i eget arbete kommer till största delen att belasta 

Tekniska förvaltningen och Fritid- och Kulturförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun beslutar att medfinansiera det beskrivna projektet i 

enlighet med bifogad finansieringsmodell för åren 2016-2019, med totalt 

750 000 kr kontanta medel. 

 

Ronneby kommun ställer upp med eget arbete motsvarande 100 000 kr per 

år, totalt 300 000.   

 

Ronneby kommun kommer att utse deltagare till projektets styrgrupp 

 

Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga parter tar beslut i 

enlighet med Blekinge Arkipelags framställan och att ansökta projektmedel 

från SydostLeader och Tillväxtverket beviljas. 

 

Pengarna föreslås tas ur Kommunstyrelsens oförutsedda för år 2016, 100 000 

kr. Därefter föreslås resterande medfinansieringssumma finnas med i budget 

under eget projektnummer. 
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I samband med detta projekt ska Ronneby kommun ta fram plan och budget 

för vidare skötsel och utveckling av Ronnebys del av Arkipelagrutten, efter 

projekttiden slut. (justering efter KSAU)  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- Ronneby kommun beslutar medfinansiera det beskrivna projektet i 

enlighet med bifogad finansieringsmodell för åren 2016-2019, med 

totalt 750 000 kr kontanta medel. 

- Ronneby kommun ställer upp med eget arbete motsvarande 100 000 

kr per år, totalt 300 000.   

- Ronneby kommun kommer att utse deltagare till projektets styrgrupp 

Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga parter tar beslut i 

enlighet med Blekinge Arkipelags framställan och att ansökta projektmedel 

från SydostLeader och Tillväxtverket beviljas. 

Pengarna föreslås tas ur Kommunstyrelsens oförutsedda för år 2016, 100 000 

kr. Därefter föreslås resterande medfinansieringssumma behandlas av 

budgetberedningen. 

I samband med detta projekt ska Ronneby kommun ta fram plan och budget 

för vidare skötsel och utveckling av Ronnebys del av Arkipelagrutten, efter 

projekttiden slut. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och tjänstgörande ersättare Bo Johansson 

(S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ersättare Bo Johansson (S) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 
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- Ronneby kommun beslutar medfinansiera det beskrivna projektet i 

enlighet med bifogad finansieringsmodell för åren 2016-2019, med 

totalt 750 000 kr kontanta medel. 

- Ronneby kommun ställer upp med eget arbete motsvarande 100 000 

kr per år, totalt 300 000.   

- Ronneby kommun kommer att utse deltagare till projektets styrgrupp 

Besluten ovan gäller under förutsättning att samtliga parter tar beslut i 

enlighet med Blekinge Arkipelags framställan och att ansökta projektmedel 

från SydostLeader och Tillväxtverket beviljas. 

Pengarna föreslås tas ur Kommunstyrelsens oförutsedda för år 2016, 100 000 

kr. Därefter föreslås resterande medfinansieringssumma behandlas av 

budgetberedningen. 

I samband med detta projekt ska Ronneby kommun ta fram plan och budget 

för vidare skötsel och utveckling av Ronnebys del av Arkipelagrutten, efter 

projekttiden slut. 

________________ 
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§ 238 Dnr 2013-000058 2013-02-18 

N-E Mattsson och Helena Augustsson Miljöpartie De 
Gröna 

 

Sammanfattning  

I inkommen motion yrkas att nya förskolan Hulta förses med både solvärme 

och sol-el. Att man därtill ansluter/förbereder för fjärrvärme som 

komplement under 5 vinter månader för uppvärmning och varmvatten. Att 

sol-elen nettodebiteras samt att ”effekttaxa“ för el utarbetas för årets alla 

månader (med förhöjd effekttaxa under 5 vintermånader)  dagtid från kl 

07.00-19.00 (vardagar)  att ingen rörlig nätavgift (alltså 0-taxa) tas ut övrig 

tid (inklusive aftnar och röd dygn) Detta är en modern taxesättning. el 

utarbetas Tekniska förvaltningen håller just nu på att förbereda projektering 

av Hulta förskola för att kunna upphandla den dagen som bygglovet eller 

detaljplaner vinner laga kraft. Vi lägger väldigt stor vikt vid att få en bra/låg 

energi optimering av anläggningen och under projekteringen som pågår just 

nu. Tekniska förvaltningen kommer i projekteringen att väga in förslagna 

åtgärder för att uppnå bästa resultat utifrån C2C. 

 

Efter samtal med William Lavesson från tekniska förvaltningen 2016-06-

01anger han följande: Förskolans placering enligt C2C är i skogen. 

Förskolan kommer därför att ha för mycket beskuggning från omgivande 

träd så att solpaneler ej blir effektiva. Förskolan kommer att byggas med 

energikrav enligt Miljöbyggnad guld vilket innebär höga krav på 

energieffektivitet på byggnadens material och utformning. Fjärrvärme 

kommer att installeras.  

Bedömning 

I inkommen motion yrkas att nya förskolan Hulta förses med både solvärme 

och sol-el. Att man därtill ansluter/förbereder för fjärrvärme som 

komplement under 5 vinter månader för uppvärmning och varmvatten. Att 

sol-elen nettodebiteras samt att ”effekttaxa“ för el utarbetas för årets alla 

månader (med förhöjd effekttaxa under 5 vintermånader)  dagtid från kl 

07.00-19.00 (vardagar)  att ingen rörlig nätavgift (alltså 0-taxa) tas ut övrig 

tid (inklusive aftnar och röd dygn) Detta är en modern taxesättning.   

Efter samtal med William Lavesson från tekniska förvaltningen 2016-06-

01anger han följande: Förskolans placering enligt C2C är i skogen. 
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Förskolan kommer därför att ha för mycket beskuggning från omgivande 

träd så att solpaneler ej blir effektiva. Förskolan kommer att byggas med 

energikrav enligt Miljöbyggnad guld vilket innebär höga krav på 

energieffektivitet på byggnadens material och utformning. Fjärrvärme 

kommer att installeras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att motionen är 

besvarad utifrån inkommit yttrande ifrån tekniska förvaltningen 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad i och med yttrandet 

ifrån tekniska förvaltningen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

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 i och med yttrandet ifrån tekniska förvaltningen. 

________________ 
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§ 239 Dnr 2016-000346 042 

Tilläggsäskande Utbildningsnämnden 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Ahlquist redovisar genomförd uppföljning av 

budget 2016, Tertial l, som redovisar en prognos motsvarande - 3 500 Tkr. 

Underskottet kan helt härledas till kraftigt ökade volymer av barn- elever och 

studerande under hösten 2016.  

Bedömning 

Bedömning är att det behövs ett tilläggsanslag motsvarande 

35 00 tkr. 

Utbildningsnämnden begär ett tilläggsanslag motsvarande 3500 tkr för år 

2016.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen bevilja 

utbildningsnämndens tilläggsäskade på 3,5 miljoner kronor och finansiera 

detta genom kommunala reserver. 

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Lennarth Förberg 

(M), Lova Necksten (MP) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att i avvaktan på T2 avslå 

nämndens begäran om tilläggsanslag och uppdra nämnden att därefter 

återkomma med ny begäran. 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till förslaget från kommunstyrelsens 

arbetsutskott om att bevilja tilläggsanslaget.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner bifall för Malin Norfall (S) yrkande. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:  

JA-röst för Malin Norfalls (S) bifallsyrkande.  

NEJ-röst för Roger Fredrikssons (M) avslagsyrkande.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning med sju (7) JA-röster och åtta (8) NEJ-röster 

beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Roger Fredrikssons (M) 

avslagsyrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att i avvaktan på T2 

avslå nämndens begäran om tilläggsanslag och uppdra nämnden att därefter 

återkomma med ny begäran. 

________________ 
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§ 240 Dnr 2016-000337 678 

Ombyggnad av delar av Kallingeskolan; bla 
särskoledelen  

Förvaltningschef Tommy Ahlquist, projektledare William Lavesson, 

arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström och skolområdeschef Ingela Berg 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kallingeskolan har behov av omstrukturering, och åtgärder av 

miljömässig karaktär för elever och pedagoger. Förändringsbehovet 

kommer sig av att elevtalet har ökat och åtgärder krävs för större 

tillgänglighet. Prognosen är en fortsatt uppgång i närtid då det är positiv 

inflyttning och behovet av gemensamhetsytor för personalgrupp är 

begränsad.  

Tekniska förvaltningen har i samråd med Kallinges skolområdeschef 

och rektorer på Kallingeskolan, tillsammans med arbetsmiljösamordnare 

utformat ett förslag på åtgärder baserat på skolans internutredning.  

 

Utbildningsnämndens beslut 2016-05-19 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande forslag och föreslår 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige; 

En ombyggnad enligt p. 1,2 och 3. Totalkostnad 9,8 Mkr. 

Avsätta medel for byggnation av kontorshus enligt p.4. Totalkostnad 3,0 

Mkr. 

Tillföra medel för inventarier och utemiljö enligt p.5. Totalkostnad 2.2 Mkr. 

Hemställa att Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att projektera 

ombyggnad och genomföra förändringen enligt p. l,2,3,4 och utemiljö p.5. 

Samt med tillägget att ombyggnaden av Kallingeskolan ska ske enligt Cradle 

2 Cradle.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-06-13 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta frågan till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Lova Necksten (MP), Tommy Andersson (S), Roger 

Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S) och ersättare Margareta Yngvesson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att hänskjuta frågan till 

budgetberedningen. 

Lova Necksten (MP) yrkar bifall till nämndens äskande.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner bifall för eget yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar hänskjuta frågan till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen 
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§ 241 Dnr 2016-000404 040 

Ägardirektiv bolagsstämma Ronneby Miljöteknik Energi 
AB 

 

Sammanfattning  

Styrelsen i Ronneby Miljöteknik Energi AB har framlagt årsredovisning och 

förvaltningsberättelse för 2015. 

 

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför 

bolagsstämmorna för kommunens direktägda bolag och dess dotter-

/dotterdotterbolag.  

 

Årsredovisningen för Ronneby Miljöteknik Energi AB var inte upprättad då 

övriga bolag behandlades av kommunfullmäktige i april. Bolagets 

räkenskaper ingick dock i den sammanställda årsredovisningen för 

kommunen och koncernmoderbolaget. Det är själva årsredovisningen för 

bolaget som kvarstår att fastställa på en bolagsstämma. Till detta behövs 

kommunfullmäktiges direktiv till stämmoombudet.  

Bedömning 

I samband med att årsredovisningen/förvaltningsberättelsen för 2015 

redovisas för kommunfullmäktige föreslås att följande aktieägardirektiv 

lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags 

årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 2016. 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

val av ordförande vid stämman 

godkännande av röstlängd 

val av justeringsman 

prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningen för 2015 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 
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fastställa framlagda resultat- och balansräkningar   

fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 

2015 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet  

besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande 

räkningsregler 

i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade 

revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag  

besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda 

reviderade bolagsordningar  

i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet 

med ovanstående direktiv. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige omgående justering av 

beslutet.  

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 föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet 

med nedanstående direktiv. 

I samband med att årsredovisningen/förvaltningsberättelsen för 2015 

redovisas för kommunfullmäktige föreslås att följande aktieägardirektiv 

lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags 

årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 2016. 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

 val av ordförande vid stämman 

 godkännande av röstlängd 

 val av justeringsman 

 prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

 I anslutning till behandlingen av årsredovisningen för 

2015 skall ombudet, under förutsättning att revisorerna 

tillstyrker: 

o fastställa framlagda resultat- och 

balansräkningar   

o fastställa styrelsernas förslag till vinst-

/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade 

aktieägartillskott 

o bevilja styrelsernas ledamöter och 

verkställande direktörer ansvarsfrihet för 2015 

års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet  

 besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna 

skall utgå enligt löpande räkningsregler 

 i förekommande fall välja revisor och 

revisorssuppleant (auktoriserade revisorer) i enlighet 

med kommunens förtroendevalda revisorers förslag  

 besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och 

suppleanter samt lekmannarevisorerna och deras 

ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

 i förekommande fall besluta om att anta av 

kommunfullmäktige fastställda reviderade 

bolagsordningar  

 i förekommande fall besluta att fastställa av 

kommunfullmäktige beslutade ägardirektiv 
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________________ 
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§ 242 Dnr 2016-000386 313 

Remiss från Trafikverket - Kungörande och granskning 
av vägplan för anläggning och ombyggnad av väg 27 
förbi Backaryd till Hallabro 

 

Sammanfattning  

Trafikverket Region Syd har upprättat ett förslag till vägplan för anläggning 

och ombyggnad av väg 27 på delen förbi Backaryd till Hallabro i Ronneby 

kommun. Projektet innebär att väg 27 får ny sträckning förbi Backaryd öster 

om samhället. Väg 656 och 657 korsas med broar utan anslutning till den 

nya vägen. Mellan Backaryd och Hallabro byggs nuvarande väg om i 

befintlig sträckning. Hela sträckan byggs om till en mötesseparerad väg, 

2+1-väg, med 

mitträcke. 

Syftet med ombyggnaden av vägen är att förbättra boendemiljön i Backaryd, 

dvs att boende blir mindre störda av trafikens buller- och barriäreffekter. 

Syftet är också att förbättra framkomligheten, korta restiderna, för de längre 

tunga transporterna liksom för de regionala transporterna samt öka 

trafiksäkerheten längs hela sträckan. Trafiksäkerheten ska förbättras genom t 

ex profiljusteringar, mittseparering och faunastängsel. 

 

Ronneby kommun har tidigare lämnat synpunkter i samband med bl a 

samråd om vägutredning sträckan Möllenäs-Djuramåla (december 2009) och 

vid samrådsmöte i september 2015 om rubricerad etapp.  

Bedömning 

Oskyddade trafikanter  

Ronneby kommun har genom hela processen påtalat behovet av bra 

lösningar för de oskyddade trafikanterna. Förslaget innebär nu att det är 

tillåtet att gå och cykla längs väg 27 men Trafikverket rekommenderar att 

sidovägar används. I den södra delen kan oskyddade trafikanter ta sig fram 

längs gamla väg 27. I Backaryd görs tätortsanpassningar bl a genom säkrade 

gångpassager. På den norra delen kommer vägen att ha en vägren som är 

0,75 m bred. Kommunen anser att det senare inte är en tillräckligt bra 

lösning. När fordon inte har någon möjlighet att skapa ett större utrymme 

mellan sig och framförallt cyklister genom att köra ut i mötande vägbana 
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riskeras olyckor  t ex i samband med det sug som skapas när långtradare 

passerar i 100 km/h. Av avsnitt 4.2.4 framgår att vägen försetts med 

sidoräcke på delar av sträckan, vilket höjer säkerheten för oskyddade 

trafikanter. Det är positivt men borde kunna göras i större utsträckning. 

Ronneby kommun saknar en samlad bild av hur Trafikverket tänker sig att 

cyklister ska ta sig fram på sträckan om nu sidovägar rekommenderas.  

 

In- och utfart till Backaryd 

Ronneby kommun anser att materialet inte på ett tillräckligt bra vis redovisar 

hur trafiken kan köra på respektive av väg 27 vid de två nya korsningarna 

söder och norr om Backaryd. Det är ur trafiksäkerhetssynpunkt viktigt att 

separata svängfält samt påkörningsramper anordnas längs Rv 27 i anslutning 

till dessa båda korsningarna. 

 

Kollektivtrafik 

Vägplanen innehåller expressbusshållplatser på båda sidor om väg 27 intill 

vägporten över väg 656 (Möljerydsvägen). Belyst gång- och cykelväg 

anläggs de ca 650 meterna från Backaryd ut till dessa busshållplatser. 

Ronneby kommun anser ur trafiksäkerhetssynpunkt att denna GC-väg bör 

vara fysiskt separerad, vilket ex kan ske via GCM-stöd eller motsvarande.  

 

 

Ronneby kommun är medveten om att expressbusshållplatserna har 

tillkommit efter synpunkter från Blekingetrafiken och Region Blekinge med 

utgångspunkten att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen. 

Ronneby kommun anser dock att en i Backaryd centralt belägen 

busshållplats är viktig för lokalsamhällets utveckling och därför bör 

prioriteras framför expressbusshållplatser. För behovet av hållplats inne i 

Backaryd talar bl a förändringar till mer trygghetsboende och fler nysvenskar 

på orten. En hållplats utanför samhället kan dessutom trots belysning 

uppfattas som otrygg. 

Dessutom är kommunens bedömning att denna hållplats blir oattraktiv pga 

dels distansen från orten ut till hållplatsens läge, dels med hänsyn till den 

avsevärda nivåskillnad som är ofrånkomlig och riskerar att bli ett fysiskt och 

mentalt kollektivtrafikhinder för resande i allmänhet och äldre eller 

funktionshindrade i synnerhet.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta att anta ovanstående som sitt yttrande över 

förslaget till vägplan för väg 27, delen förbi Backaryd till Hallabro.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkandet 

”Ronneby kommun anser att det är viktigt att informationsskyltar och 

väganvisningar till Backaryd, Bräkne-Hoby och befintliga 

serviceinrättningar såsom t.ex. Livsmedelsaffär, bensinmack mm. tydligt 

sätts upp vid avfarter från väg 27.”  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta nedanstående skrivning som sitt yttrande, 

med tillägget om informationsskyltar vid avfarter, samt förklarar paragrafen 

omedelbart justerad. 

Oskyddade trafikanter  

Ronneby kommun har genom hela processen påtalat behovet av bra 

lösningar för de oskyddade trafikanterna. Förslaget innebär nu att det är 

tillåtet att gå och cykla längs väg 27 men Trafikverket rekommenderar att 

sidovägar används. I den södra delen kan oskyddade trafikanter ta sig fram 

längs gamla väg 27. I Backaryd görs tätortsanpassningar bl a genom säkrade 

gångpassager. På den norra delen kommer vägen att ha en vägren som är 

0,75 m bred. Kommunen anser att det senare inte är en tillräckligt bra 

lösning. När fordon inte har någon möjlighet att skapa ett större utrymme 

mellan sig och framförallt cyklister genom att köra ut i mötande vägbana 

riskeras olyckor  t ex i samband med det sug som skapas när långtradare 

passerar i 100 km/h. Av avsnitt 4.2.4 framgår att vägen försetts med 

sidoräcke på delar av sträckan, vilket höjer säkerheten för oskyddade 

trafikanter. Det är positivt men borde kunna göras i större utsträckning. 

Ronneby kommun saknar en samlad bild av hur Trafikverket tänker sig att 

cyklister ska ta sig fram på sträckan om nu sidovägar rekommenderas.  

 

In- och utfart till Backaryd 
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Ronneby kommun anser att materialet inte på ett tillräckligt bra vis redovisar 

hur trafiken kan köra på respektive av väg 27 vid de två nya korsningarna 

söder och norr om Backaryd. Det är ur trafiksäkerhetssynpunkt viktigt att 

separata svängfält samt påkörningsramper anordnas längs Rv 27 i anslutning 

till dessa båda korsningarna. 

Ronneby kommun anser att det är viktigt att informationsskyltar och 

väganvisningar till Backaryd, Bräkne-Hoby och befintliga 

serviceinrättningar såsom t.ex. Livsmedelsaffär, bensinmack mm. tydligt 

sätts upp vid avfarter från väg 27. 

 

Kollektivtrafik 

Vägplanen innehåller expressbusshållplatser på båda sidor om väg 27 intill 

vägporten över väg 656 (Möljerydsvägen). Belyst gång- och cykelväg 

anläggs de ca 650 meterna från Backaryd ut till dessa busshållplatser. 

Ronneby kommun anser ur trafiksäkerhetssynpunkt att denna GC-väg bör 

vara fysiskt separerad, vilket ex kan ske via GCM-stöd eller motsvarande.  

Ronneby kommun är medveten om att expressbusshållplatserna har 

tillkommit efter synpunkter från Blekingetrafiken och Region Blekinge med 

utgångspunkten att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen. 

Ronneby kommun anser dock att en i Backaryd centralt belägen 

busshållplats är viktig för lokalsamhällets utveckling och därför bör 

prioriteras framför expressbusshållplatser. För behovet av hållplats inne i 

Backaryd talar bl a förändringar till mer trygghetsboende och fler nysvenskar 

på orten. En hållplats utanför samhället kan dessutom trots belysning 

uppfattas som otrygg. 

Dessutom är kommunens bedömning att denna hållplats blir oattraktiv pga. 

dels distansen från orten ut till hållplatsens läge, dels med hänsyn till den 

avsevärda nivåskillnad som är ofrånkomlig och riskerar att bli ett fysiskt och 

mentalt kollektivtrafikhinder för resande i allmänhet och äldre eller 

funktionshindrade i synnerhet 

________________ 

Exp: 

Trafikverket 

Region Blekinge (Blekingetrafiken) 
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§ 243 Dnr 2016-000425 011 

Remiss översiktsplan Tingsryds kommun  

Planarkitekt Kristina Eklund föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende.  

Ronneby kommun har tagit del av Tingsryds kommuns samrådshandling till 

översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.  

Översiktsplanen har en tidsram fram till 2030. Det övergripande syftet är att 

skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån en helhetssyn 

på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Planen har fokuserat på 11 

områden för långsiktigt hållbarhet och utveckling. För varje område beskrivs 

en vision och vad kommunen vill för att uppnå visionen.  

Bedömning 

Förslaget till Tingsryds kommuns översiktsplan är en gedigen beskrivning av 

kommunen och dess verksamhet. De 11 fokusområdena ger en övergripande 

beskrivning och önskad inriktning för kommunen.  

Förslaget till översiktsplan är dock generellt skrivet och det svårt att uppfatta 

kommunens ställningstaganden inför den framtida samhällsplaneringen. I det 

hänseendet är det svårt att dra slutsatser vilken påverkan den framtida 

markanvändningen kommer att generera för intilliggande kommuner. 

Exempelvis är planering av infrastruktursatsningar är viktiga för att främja 

pendling mellan orter för studier och arbete och därför av värde att 

organisera mellan kommunerna. Lika så är vattenförsörjning en fråga att 

samarbeta över kommungränserna då verksamheter i Tingsryds kommun kan 

ge direkt påverkan på längre ner i systemet.  

Ronneby kommun har för övrigt inget att erinra mot förslaget och ser fram 

emot vidare samråd i frågor som rör kommunen 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att stryka andra stycket under 

bedömning samt ta bort ”för övrigt” i sista stycket.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta nedanstående yttrande som sitt eget. 

Förslaget till Tingsryds kommuns översiktsplan är en gedigen beskrivning av 

kommunen och dess verksamhet. De 11 fokusområdena ger en övergripande 

beskrivning och önskad inriktning för kommunen.  

Ronneby kommun har inget att erinra mot förslaget och ser fram emot vidare 

samråd i frågor som rör kommunen  

________________ 

Exp: 

Tingsryd kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd   

Akten 
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§ 244 Dnr 2016-000210 300 

Beslut avseende Hulta förskola 

Projektledare William Lavesson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen kört parallella spår; dels via att ändra detaljplan, dels 

överklaga bygglov för att få igång byggnation av Hulta förskola.  

 

Medlen som finns tilldelade i budget (2016- 8,775 mkr; 2017 – 25 mkr) 

räcker inte, vilket tidigare informerats kring, till för att genomföra projektet 

varför kompletterande medel om 4 Mkr måste tillföras för år 2016.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att det finns viss möjlighet att kunna nå 

framgång i någon av processerna under 2016 och därmed komma igång med 

projektet. Skulle så vara fallet skulle startbesked krävas för att få ett 

tidsoptimerat genomförande.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att föreslå KS att föreslå KF att: 

Tilldela Tekniska förvaltningen 4 mkr 2016.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tommy Andersson (S) och ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige 

att tilldela 5,5 mkr i investeringsmedel år 2016 för genomförande av projekt 

Hulta förskola.  

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 tilldela tekniska 

förvaltningen 5,5 mkr i investeringsmedel år 2016 för genomförande av 

projekt Hulta förskola. 

________________ 
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§ 245 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Tors 2 juni, Klimatmöte, Landshövdingeresidenset. 

Jämställdhetssamtal 14 juni. 

Samhällsgala_______________ 
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§ 246 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Lyfts från dagordningen.  

________________ 

 


