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§ 319 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

justerare för dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

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

protokoll. 

________________ 
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§ 320 Dnr 2016-000010 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om 

- Etableringssituationen 

- Internationell flyglinje 

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Peter Bowin (V), Åsa Evaldsson (M), ersättare Willy Persson 

(KD) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 321 Dnr 2016-000383 4270 

Plan för bulleråtgärder i Ronneby Kommun 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har tagit fram en plan för bulleråtgärder i Ronneby 

kommun. Planen omfattar en kort generell sammanställning av 

bullerproblematik och regelverk och riktlinjer kring buller. Även Ronneby 

kommuns åtgärder för att minska buller från kommunens vägnät beskrivs. 

En av åtgärderna består av bidrag som fastighetsägare i Ronneby kommun 

ska kunna söka för att minska bullerproblematik i deras fastigheter. Enligt 

planen budgeteras 200 000 kr/år till bullerdämpande åtgärder av typen 

fönster, luftdon, bullerskärm eller bullerplank. Detta bidrag erbjuds till 

bostadsfastigheter längs kommunala vägar där bullerkartläggning eller 

beräkningar (med hjälp av programmet Trivector Buller Väg II) utpekar att 

ekvivalentnivån överstiger 60 dBA mot fasad utomhus. Bidrag sökes av 

fastighetsägaren och prioritering ges till privata fastighetsägare med stor 

bullerproblematik.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta ”Plan för 

bulleråtgärder i Ronneby kommun”.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ”Plan för bulleråtgärder i Ronneby 

kommun”. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på avslag enligt 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 att avslå ”Plan för bulleråtgärder i Ronneby 

kommun”. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Emelie Stenborg 
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§ 322 Dnr 2016-000447 001 

Uppföljning av nämndernas (ej ks) internkontrollplaner 
från 2015 med avvikelser 

 

Sammanfattning  

Enligt tillämpningsföreskrifterna till kommunens internkontrollreglemente 

ska avvikelser vid den årliga uppföljningen av internkontrollplanen ses över 

och rapporteras senast i september året efter i kommunstyrelsen. 

 

År 2015 hade äldrenämnden och socialnämnden, utöver kommunstyrelsen, 

avvikelser vid uppföljning av internkontrollplanen.  

Bedömning 

Både socialnämnden och äldrenämnden har under första halvåret 2016 

vidtagit åtgärder som gett resultat. När det gäller socialnämnden fanns det 

dock fortfarande avvikelse för kontrollmomentet ”Att hantering av privata 

medel följer gällande rutin”. Socialnämnden gör dock en förnyad 

internkontroll av detta moment i augusti/september 2016.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

lägga informationen till handlingarna samt 

rekommendera socialnämnden att, om problemen finns kvar vid kontrollen i 

augusti/september 2016, fortsätta arbeta med internkontrollmomentet ”Att 

hantering av privata medel följer gällande rutin” och ta upp det på nytt i 

2017 års internkontrollplan.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-26 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att: 

- lägga informationen till handlingarna  

- rekommendera socialnämnden att, om problemen finns kvar vid 

kontrollen i augusti/september 2016, fortsätta arbeta med 

internkontrollmomentet ”Att hantering av privata medel följer 

gällande rutin” och ta upp det på nytt i 2017 års internkontrollplan. 
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- Uppdra verksamhetsutvecklare Jonas Persson att följa upp 

socialförvaltningens resultat till kommunstyrelsens sammanträde. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att: 

- lägga informationen till handlingarna  

- rekommendera socialnämnden att, de punkter som kvarstod vid 

kontrollen i augusti/september 2016, arbetas med under 

internkontrollmomentet ”Att hantering av privata medel följer 

gällande rutin” och tas upp i internkontrollplanen år 2017. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Jonas Persson 
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§ 323 Dnr 2016-000459 101 

Uppföljning av KS internkontrollplaner från 2015 med 
avvikelser 

 

Sammanfattning  

Enligt tillämpningsföreskrifterna till kommunens internkontrollreglemente 

ska avvikelser vid den årliga uppföljningen av internkontrollplanen ses över 

och rapporteras senast i september året efter i kommunstyrelsen. 

 

År 2015 hade följande enheter som lyder under 

kommunledningsförvaltningen avvikelser: ekonomi, samordning-utveckling-

sekretariat och kunskapskällan.  

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har i de flesta fall styrt upp och rättat till de 

avvikelser som framkom vid uppföljning av 2015 års internkontrollplan. I 

några fall har det inte varit möjligt att göra uppföljning då ansvaret övergått 

till annan förvaltning eller liknande medan det i ett fall fortfarande finns 

avvikelse vid uppföljningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

godkänna gjorda uppföljningar och vidtagna åtgärder, 

för de avvikelser som återstår besluta att ta upp internkontrollmomenten på 

nytt i 2017 års internkontrollplan och  

i förekommande fall, när ansvaret för rutinen gått över till annan förvaltning 

och dylikt, råda denna att ta upp dessa internkontrollmoment i kommande års 

internkontrollplaner.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-09-26 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna gjorda uppföljningar och 

vidtagna åtgärder, för de avvikelser som återstår besluta att ta upp 

internkontrollmomenten på nytt i 2017 års internkontrollplan och i 

förekommande fall, när ansvaret för rutinen gått över till annan förvaltning 

och dylikt, råda denna att ta upp dessa internkontrollmoment i kommande års 

internkontrollplaner. 
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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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna gjorda uppföljningar och 

vidtagna åtgärder, för de avvikelser som återstår besluta att ta upp 

internkontrollmomenten på nytt i 2017 års internkontrollplan och i 

förekommande fall, när ansvaret för rutinen gått över till annan förvaltning 

och dylikt, råda denna att ta upp dessa internkontrollmoment i kommande års 

internkontrollplaner. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Jonas Persson 
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§ 324 Dnr 2016-000509 4310 

Remiss bevarandeplaner för Natura 2000-områden 
Brunnskogen (SE0410208), Järnavik (SE0410088) och 
Sjöarp-Nässjön (SE0410171) 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelserna har fått i regeringsuppdrag att uppdatera bevarandeplanerna 

för landets Natura 2000-områden. I uppdraget ingår även att se till att 

områdena har tillräckligt skydd och en relevant skötsel. Ronneby kommun 

har getts möjlighet att lämna synpunkter på tre bevarandeplanerna för Natura 

2000-områdena Brunnsskogen, Järnavik respektive Sjöarp-Nässjön.  

I bevarandeplanerna finns beskrivning av området med bevarandesyfte, 

bevarandemål och beskrivningar av de naturtyper och arter som ska bevaras. 

Hot mot Natura 2000-områdets arter och naturtyper, och behov av 

bevarandeåtgärder, till exempel skydd eller skötsel, finns beskrivet. 

Informationen ska underlätta förvaltningen av området och 

tillståndsprövningar enligt miljöbalken. En bevarandeplan är inte ett juridiskt 

bindande dokument. För formell reglering av skydd eller skötsel kan andra 

beslut behövas, till exempel skyddsbeslut för naturreservat. Föreskrifter 

enligt eventuella skyddsbeslut gäller parallellt med den tillståndsplikt som 

gäller inom Natura 2000.  

Bedömning 

Bevarande plan för Natura 2000-område SE0410208 Brunnskogen 

I bevarandeplanen framgår det på sida 3 att: Området är sedan 2003 avsatt 

som kulturreservat och har en skötselplan från samma år. Reservatet 

förvaltas av Ronneby kommun i samråd med Länsstyrelsen genom ett så 

kallat ”Brunnsråd”. 

Det finns inget ”Brunnsråd” utan en Styrgrupp för Ronneby Brunnspark där 

verksamhetschef för gatu- och parkenheten är sammankallande. Dessutom 

ingår förvaltare av kommunens fastigheter i Brunnsparken, 

evenemangsansvarig i Ronneby kommun, länsstyrelsen bebyggelseantikvarie 

och antikvarie. Styrgruppen behandlar frågor så som förvaltning av park, 

skogar, betesmark, fastigheter, skyltning, evenemang, projekt, tillstånd, 

ekonomi, kommunikation med mera. I nuläget är gruppen inaktiv.  
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Finns rätt kompetens i styrgruppen för att behandla detta breda åtagande? 

Förslag är att det borde ingå minst en representant från länsstyrelsen med 

kompetens om växt- och djurliv. 

I bevarandeplanen redogörs det på sida 3 att det finns behov av 

skötselåtgärderna: 

Fortsatt tillförsel av död ved i olika dimensioner inom hela området. 

Naturvärdeshuggning i de trädklädda betesmarkerna. 

Återfinns dessa i skötselplanen som upprättades 2003 eller är skötselplanen 

planerad att revideras?  

För att säkerställa att rätt skötselåtgärder genomförs är det synnerligen 

viktigt att styrgruppen för Ronneby Brunnspark är aktiv och besitter rätt 

kompetenser. 

Bevarande plan för Natura 2000-område SE0410088 Järnavik 

Området i Järnavik är både Natura 2000-område och naturreservat. 

Reservatet förvaltas av länsstyrelsen.  

Inget att erinra på denna bevarandeplan. 

Bevarande plan för Natura 2000-område SE0410171 Sjöarp-Nässjön 

På sidan 4 beskrivs skydd för området och där står det att ett förslag till 

beslut och skötselplan för ett planerat naturreservat som är något större än 

Natura 2000-området skickades på remiss 2011, men reservatsbildningen har 

ännu inte genomförts. Det är angeläget att reservatsbildningsprocessen 

återupptas och slutförs. 

Ronneby Kommun vill återigen belysa delar av det yttrande (KS§153 2012-

05-08) över planerandet av naturreservat Sjöarp som kommunen lämnade 

2012 enligt följande:  

Sammantaget gör Ronneby kommun bedömningen att det är positivt att 

Sjöarp, med dess speciella historia som skogsbruksskola, kulturhistoria i 

övrigt och höga naturvärden, blir ett naturreservat.  

Ronneby kommun motsätter sig dock reservatsbildning i de delar kommunen 

inte får någon statlig ersättning.  

Ronneby kommun vill inte ta på sig förvaltarskapet för naturreservatet då 

man anser att det är ett för stort åtagande. 

 

Området utanför Natura 2000-områdets gräns, som beskrivs som är något 

större än Natura 2000-området utgör över 50 ha i naturbruksgymnasiets mest 
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centrala del. Ett reservat över detta områden kommer kraftigt att påverka 

gymnasieskolans verksamhet. 

På sidan 5 beskrivs behov av skötselåtgärder enligt följande; för att förbättra 

förutsättningarna för Natura 2000-områdets limniska miljöer kan gröna 

skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar för 

skogsfastigheter uppströms och i anslutning till Natura 2000-området vara 

effektiva redskap. Information till markägare och verksamhetsutövare bör 

samordnas mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen. 

Inventering av typiska arter behöver ske inom flera av områdets naturtyper. 

Att information bör samordnas är en sak, men vem har ansvaret för att 

informationsinsatser görs? Är det upp till alla tre parterna som nämns finns 

det en risk att det inte kommer bli genomfört. Vem ska genomföra 

inventeringen som nämns? Det saknas i bevarandeplanen en beskrivning om 

vem som har ansvaret för skötsel av området enligt bevarandeplanen. 

Allmänt anger beskrivning, bevarandemål och bevarandetillstånd endast 

explicit vilka skötselåtgärder som är nödvändiga. Det saknas till stora delar 

beskrivning av vilka skötselåtgärder som är aktuella för området.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen att besluta att lämna ovanstående som sitt yttrande i 

ärendet.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att lämna nedanstående som sitt yttrande i ärendet. 

Bevarande plan för Natura 2000-område SE0410208 Brunnskogen 

I bevarandeplanen framgår det på sida 3 att: Området är sedan 2003 avsatt 

som kulturreservat och har en skötselplan från samma år. Reservatet 

förvaltas av Ronneby kommun i samråd med Länsstyrelsen genom ett så 

kallat ”Brunnsråd”. 

Det finns inget ”Brunnsråd” utan en Styrgrupp för Ronneby Brunnspark där 

verksamhetschef för gatu- och parkenheten är sammankallande. Dessutom 

ingår förvaltare av kommunens fastigheter i Brunnsparken, 

evenemangsansvarig i Ronneby kommun, länsstyrelsen bebyggelseantikvarie 

och antikvarie. Styrgruppen behandlar frågor så som förvaltning av park, 

skogar, betesmark, fastigheter, skyltning, evenemang, projekt, tillstånd, 

ekonomi, kommunikation med mera. I nuläget är gruppen inaktiv.  
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Finns rätt kompetens i styrgruppen för att behandla detta breda åtagande? 

Förslag är att det borde ingå minst en representant från länsstyrelsen med 

kompetens om växt- och djurliv. 

I bevarandeplanen redogörs det på sida 3 att det finns behov av 

skötselåtgärderna: 

- Fortsatt tillförsel av död ved i olika dimensioner inom hela 

området. 

- Naturvärdeshuggning i de trädklädda betesmarkerna. 

Återfinns dessa i skötselplanen som upprättades 2003 eller är skötselplanen 

planerad att revideras?  

För att säkerställa att rätt skötselåtgärder genomförs är det synnerligen 

viktigt att styrgruppen för Ronneby Brunnspark är aktiv och besitter rätt 

kompetenser. 

Bevarande plan för Natura 2000-område SE0410088 Järnavik 

Området i Järnavik är både Natura 2000-område och naturreservat. 

Reservatet förvaltas av länsstyrelsen.  

Inget att erinra på denna bevarandeplan. 

Bevarande plan för Natura 2000-område SE0410171 Sjöarp-Nässjön 

På sidan 4 beskrivs skydd för området och där står det att ett förslag till 

beslut och skötselplan för ett planerat naturreservat som är något större än 

Natura 2000-området skickades på remiss 2011, men reservatsbildningen har 

ännu inte genomförts. Det är angeläget att reservatsbildningsprocessen 

återupptas och slutförs. 

Ronneby Kommun vill återigen belysa delar av det yttrande (KS§153 2012-

05-08) över planerandet av naturreservat Sjöarp som kommunen lämnade 

2012 enligt följande:  

- Sammantaget gör Ronneby kommun bedömningen att det 

är positivt att Sjöarp, med dess speciella historia som 

skogsbruksskola, kulturhistoria i övrigt och höga 

naturvärden, blir ett naturreservat.  

- Ronneby kommun motsätter sig dock reservatsbildning i de 

delar kommunen inte får någon statlig ersättning.  

- Ronneby kommun vill inte ta på sig förvaltarskapet för 

naturreservatet då man anser att det är ett för stort åtagande. 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(106) 
2016-11-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Området utanför Natura 2000-områdets gräns, som beskrivs som är något 

större än Natura 2000-området utgör över 50 ha i naturbruksgymnasiets 

mest centrala del. Ett reservat över detta områden kommer kraftigt att 

påverka gymnasieskolans verksamhet. 

På sidan 5 beskrivs behov av skötselåtgärder enligt följande; för att förbättra 

förutsättningarna för Natura 2000-områdets limniska miljöer kan gröna 

skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar för 

skogsfastigheter uppströms och i anslutning till Natura 2000-området vara 

effektiva redskap. Information till markägare och verksamhetsutövare bör 

samordnas mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen. 

Inventering av typiska arter behöver ske inom flera av områdets naturtyper. 

Att information bör samordnas är en sak, men vem har ansvaret för att 

informationsinsatser görs? Är det upp till alla tre parterna som nämns finns 

det en risk att det inte kommer bli genomfört. Vem ska genomföra 

inventeringen som nämns? Det saknas i bevarandeplanen en beskrivning om 

vem som har ansvaret för skötsel av området enligt bevarandeplanen. 

Allmänt anger beskrivning, bevarandemål och bevarandetillstånd endast 

explicit vilka skötselåtgärder som är nödvändiga. Det saknas till stora delar 

beskrivning av vilka skötselåtgärder som är aktuella för området. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att lämna nedanstående som sitt yttrande i ärendet. 

Bevarande plan för Natura 2000-område SE0410208 Brunnskogen 

I bevarandeplanen framgår det på sida 3 att: Området är sedan 2003 avsatt 

som kulturreservat och har en skötselplan från samma år. Reservatet 

förvaltas av Ronneby kommun i samråd med Länsstyrelsen genom ett så 

kallat ”Brunnsråd”. 

Det finns inget ”Brunnsråd” utan en Styrgrupp för Ronneby Brunnspark där 

verksamhetschef för gatu- och parkenheten är sammankallande. Dessutom 
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ingår förvaltare av kommunens fastigheter i Brunnsparken, 

evenemangsansvarig i Ronneby kommun, länsstyrelsen bebyggelseantikvarie 

och antikvarie. Styrgruppen behandlar frågor så som förvaltning av park, 

skogar, betesmark, fastigheter, skyltning, evenemang, projekt, tillstånd, 

ekonomi, kommunikation med mera. I nuläget är gruppen inaktiv.  

Finns rätt kompetens i styrgruppen för att behandla detta breda åtagande? 

Förslag är att det borde ingå minst en representant från länsstyrelsen med 

kompetens om växt- och djurliv. 

I bevarandeplanen redogörs det på sida 3 att det finns behov av 

skötselåtgärderna: 

- Fortsatt tillförsel av död ved i olika dimensioner inom hela 

området. 

- Naturvärdeshuggning i de trädklädda betesmarkerna. 

Återfinns dessa i skötselplanen som upprättades 2003 eller är skötselplanen 

planerad att revideras?  

För att säkerställa att rätt skötselåtgärder genomförs är det synnerligen 

viktigt att styrgruppen för Ronneby Brunnspark är aktiv och besitter rätt 

kompetenser. 

Bevarande plan för Natura 2000-område SE0410088 Järnavik 

Området i Järnavik är både Natura 2000-område och naturreservat. 

Reservatet förvaltas av länsstyrelsen.  

Inget att erinra på denna bevarandeplan. 

Bevarande plan för Natura 2000-område SE0410171 Sjöarp-Nässjön 

På sidan 4 beskrivs skydd för området och där står det att ett förslag till 

beslut och skötselplan för ett planerat naturreservat som är något större än 

Natura 2000-området skickades på remiss 2011, men reservatsbildningen 

har ännu inte genomförts. Det är angeläget att reservatsbildningsprocessen 

återupptas och slutförs. 

Ronneby Kommun vill återigen belysa delar av det yttrande (KS§153 2012-

05-08) över planerandet av naturreservat Sjöarp som kommunen lämnade 

2012 enligt följande:  

 

- Sammantaget gör Ronneby kommun bedömningen att det 

är positivt att Sjöarp, med dess speciella historia som 

skogsbruksskola, kulturhistoria i övrigt och höga 

naturvärden, blir ett naturreservat.  
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- Ronneby kommun motsätter sig dock reservatsbildning i de 

delar kommunen inte får någon statlig ersättning.  

- Ronneby kommun vill inte ta på sig förvaltarskapet för 

naturreservatet då man anser att det är ett för stort 

åtagande. 

Området utanför Natura 2000-områdets gräns, som beskrivs som är något 

större än Natura 2000-området utgör över 50 ha i naturbruksgymnasiets 

mest centrala del. Ett reservat över detta områden kommer kraftigt att 

påverka gymnasieskolans verksamhet. 

På sidan 5 beskrivs behov av skötselåtgärder enligt följande; för att 

förbättra förutsättningarna för Natura 2000-områdets limniska miljöer kan 

gröna skogsbruksplaner, skogscertifiering eller frivilliga avsättningar för 

skogsfastigheter uppströms och i anslutning till Natura 2000-området vara 

effektiva redskap. Information till markägare och verksamhetsutövare bör 

samordnas mellan Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunen. Inventering 

av typiska arter behöver ske inom flera av områdets naturtyper. 

Att information bör samordnas är en sak, men vem har ansvaret för att 

informationsinsatser görs? Är det upp till alla tre parterna som nämns finns 

det en risk att det inte kommer bli genomfört. Vem ska genomföra 

inventeringen som nämns? Det saknas i bevarandeplanen en beskrivning om 

vem som har ansvaret för skötsel av området enligt bevarandeplanen. 

Allmänt anger beskrivning, bevarandemål och bevarandetillstånd endast 

explicit vilka skötselåtgärder som är nödvändiga. Det saknas till stora delar 

beskrivning av vilka skötselåtgärder som är aktuella för området. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Sofie Samuelsson 
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§ 325 Dnr 2016-000593 214 

Ändring av detaljplan för kvarteret Nils 

 

Sammanfattning  

Planändringens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen bekräfta 

pågående användning inom hela kvarteret dvs, handel, kontor och bostäder. 

Planen har varit ute på samråd under tiden 25 juli-5 augusti 2016. Sakägare 

har inte haft något att erinra. Länsstyrelsen har en del synpunkter. Med 

anledning av länsstyrelsens synpunkter på bl a buller, översvämning och 

närheten till järnvägen ändras planförfarandet från begränsat 

standardförfarande till standardförfarande vilket innebär att detaljplanen 

ställs ut för granskning under två veckor innan planen kan antas av miljö- 

och byggnadsnämnden.  

Bedömning 

Kommunen tillgodoser Länsstyrelsens synpunkter. Länsstyrelsen betraktar 

ärendet som en ny plan vilket det inte är. Det är en planändring och det 

innebär att det är bara det som ändras som ska granskas. Länsstyrelsen har 

synpunkter på buller, ventilation, järnvägen, stigande havsnivå, ev förorenad 

mark och kulturmiljön. Bestämmelse för värdefull miljö kvarstår från 

befintlig detaljplan för övrigt har bestämmelse för buller, ventilation, 

stigande havsnivå och markundersökning lagts till på plankartan. 

Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av risk för skred och 

höga vattenstånd.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås inte ha något att erinra mot förslaget.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget på ändring av detaljplan för kvarteret Nils. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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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 att inte ha något att erinra mot förslaget på 

ändring av detaljplan för kvarteret Nils. 

 ________________ 

Exp: 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen, Karin Svensson 
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§ 326 Dnr 2016-000594 214 

Planändring för del av Yxnarum 19:12 och 2:12 med 
flera 

 

Sammanfattning  

Adress: Mastvägen, Listerby, Ronneby kommun 

Miljö- och byggnadsnämnden i Ronneby kommun beslutade 2016-09-05 om 

positivt planbesked för fastigheten Yxnarum 2:15, 2:16.  

Plan- och byggenheten har upprättat förslag till detaljplaneändring för Del av 

Yxnarum 19:12 och 2:12 m.fl.  

Planändringens syfte är att i enlighet med plan- och bygglagen flytta ett u-

område för att möjliggöra utnyttjandet av en byggrätt. Syftet i gällande 

detaljplan som är villabebyggelse i direkt anslutning till bostadsområdet 

Slättanäs i Listerby samhälle gäller fortsatt, 

Planändringen genomförs som ett begränsande förfarande och beräknas 

kunna antas av Miljö- och byggnadsnämnden i december 2016.  

Bedömning 

För planområdet gäller detaljplan för Del av Yxnarum 19:12 och 2:12 m.fl. 

som vann laga kraft 2008-04-07.  

I gällande detaljplan finns det ett u-område på fastigheten Yxnarum 2:15 

som inte stämmer med verkligheten. Ledningen är dragen på 

grannfastigheten Yxnarum 2:16. U-området flyttas till den placering där 

nedlagda ledningar finns och därmed möjliggörs utnyttjandet av byggrätten 

på Yxnarum 2:15. 

Vi bedömer att den aktuella planändringen uppfyller kriterierna för ett 

standardförfarande och att det är berättigat att tillämpa ett begränsat 

planförfarande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen har inte något att erinra mot förslaget.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget Planändring för del av Yxnarum 19:12 och 

2:12 med flera. 
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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 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget Planändring för del av Yxnarum 19:12 och 

2:12 med flera. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Robert Rylander 
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§ 327 Dnr 2016-000400 214 

Detaljplaneändring för del av Trolleboda 1:149 mfl. 

 

Sammanfattning  

Adress: Trolleboda, Ronneby 

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2014-09-16 upprättat ett förslag 

till ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl i Ronneby.  

Planen har varit utsänd på samråd under tiden 1 juli till 15 augusti 2016. 

Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelsen. 

Planens syfte är att i enlighet med plan- och bygglagen ändra ett par av 

gällande planbestämmelser för att uppdatera omoderna planbestämmelser 

och möjliggöra en större exploatering av befintliga fastigheter. Gränser för 

vägar och naturområde anpassas efter dagens situation och krav.  

Bedömning 

Sedan samrådet har små ändringar gjorts i planen utifrån inkomna 

synpunkter. Samtliga u-områden med tillhörande prickmark har tagits bort i 

plankartan och ersatts av en bestämmelse om placering för huvudbyggnad, 

komplementbyggnader och garage/carport. 

Bestämmelse om högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad och 

komplementbyggnader har lagts till.  

Förslag till beslut 

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

genomförandet av granskningsförfarandet.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

har något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 

granskningsförfarandet. 

 

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 inte har något att erinra mot förslaget i avvaktan på 

genomförandet av granskningsförfarandet. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Robert Rylander 
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§ 328 Dnr 2016-000515 439 

Utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet, 
samråd och remiss från Naturvårdsverket  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun svarande i december 2013 på en remiss från länsstyrelsen 

gällande förändring av riksintresseområden avseende friluftsliv i kommunen. 

Nu har Naturvårdsverket inbjudit till samråd om förslag till 

miljökonsekvensbeskrivning av förslaget till utpekade områden av 

riksintresse för friluftslivet. Samrådet består dels av rapporten Översyn av 

områden av riksintressen för friluftslivet med bilagor och dels av 

Miljökonsekvensbeskrivning, samrådshandling. Naturvårdverket önskar 

synpunkter senast 28 oktober. Verket vill också att remissinstanserna 

tydliggör om synpunkterna berör miljökonsekvensbeskrivningen eller 

förslaget till utpekande.  

Bedömning 

Ronneby kommun lämnar i det följande enbart synpunkter på förslaget till 

utpekande. 

I kommunens yttrande till länsstyrelsen i Blekinge län lämnades synpunkter 

på områdena FK4 Hällaryds skärgård-Eriksberg-Tjärö-Järnavik (utökat), 

FK5 Listerby skärgård-Tromtö-Gö (utökat) och FK 8 Brunnsskogen-Karön 

(nytt). Ytterligare ett nytt område, FK 7 Bräkneåns dalgång, redovisades för 

vilket kommunen inte hade några invändningar avseende avgränsningen. 

För FK 4 menade kommunen att området bör begränsas i sin utbredning. 

Nuvarande gräns för riksintresse för naturvård bedömdes som en lämplig 

avgränsning utifrån de värden som beskrevs. Kommunen redovisade tankar 

på framtida exploatering i Garnanäs-Gyönområdet efter att VA-frågan lösts. 

Gällande FK 5 menade kommunen att den utökning som föreslogs genom att 

ta in naturreservatet Gö samt ytterligare vattenområden var acceptabel. 

Gränsen borde dock, såtillvida inget annat kan motiveras, anpassas till 

reservatets gräns på land och inte till gränsen för riksintresse för naturvård. 

För det nya området FK 8 framförde kommunen synpunkten att förslaget om 

riksintresse för friluftslivet gällande Brunnsskogen-Karön i sig var rätt men 

att avgränsningen borde ses över så att bl a bebyggda delar i Droppemåla 

och Ekenäs undantas. 
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Länsstyrelsen har kommenterat kommunens synpunkter i sin redovisning av 

uppdraget till Naturvårdsverket. Länsstyrelsen vidhåller sina avgränsningar 

men gör en mindre justering avseende FK 8 där man tar till viss del tar bort 

bebyggda delar i området.  

Ronneby kommun får med förslaget nya stora områden som omfattas av 

riksintresse enligt miljöbalken. Detta visar att Ronneby kommun har höga 

värden för friluftslivet som kan utnyttjas både av kommunens egna invånare 

och turister. Staten bör dock vara måttfull när man väljer att peka ut områden 

och vara lyhörd gentemot kommunen gällande förslag till förändringar av 

avgränsningarna. 

Ronneby kommun vidhåller därför sina synpunkter avseende avgränsningen 

av område FK 4 Hällaryds skärgård-Eriksberg-Tjärö-Järnavik 

Avseende område FK 8 Brunnsskogen-Karön finns i nuvarande 

översiktsplan utpekade områden för bebyggelseutveckling. Dessa områden 

är inkluderade i riksintresseområdet. Ronneby kommun är i slutskedet av att 

ta fram samrådshandling för ny översiktsplan. Områdena för 

bebyggelseutveckling nämnda ovan kommer att troligen att vara aktuella 

framöver också, i sin nuvarande form eller justerade. Ronneby kommun 

anser därför att det föreslagna riksintresseområdet ska begränsas ytterligare i 

sin utbredning. 

Då remisstiden inte möjliggör ett beslut av kommunstyrelsen i ärendet 

föreslås att kommunstyrelsen arbetsutskott fattar beslut enligt 

delegationsordningen punkt 1.1 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att anta ovanstående som sitt 

yttrande till Naturvårdsverket 

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar justera området ytterligare och att i 

övrigt lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till reviderat 

tjänstepersonsförslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Anna-Karin Sonesson 

Naturvårdsverket 
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§ 329 Dnr 2016-000550 739 

Regler för förenklade biståndsbeslut  

 

Sammanfattning  

Äldrenämndens protokoll 2016-09-14 § 106. 

Äldreförvaltningen använder sig av förenklade biståndsbeslut vid beviljande 

av matdistribution och larm för personer över 75 år. Äldreförvaltningen har 

fått i uppdrag av Äldrenärnnden att utreda regler för och hanteringen av 

förenklade biståndsbeslut ( § 21, dnr 2015-000030739). Förenklad 

biståndsbedömning är en omdiskuterad form av biståndsbedömning 

nationellt. Regeringen har tillsatt en utredning, Nationell kvalitetsplan för 

Äldreomsorgen, dir 2015:72, som bland annat ska svara på användandet av 

flexibla former för beslut om äldreomsorg. Uppdraget ska redovisas den 31 

mars 2017.  

Bedömning 

Äldreförvaltningens bedömning är att förvaltningen avslutar nuvarande 

användande av förenklad biståndsbedömning och återgår till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser. 

Äldreförvaltningen föreslår att vidare utredning av flexibla former för beslut 

inom äldreomsorg genomförs i förvaltningen när regeringens nationella 

kvalitetsplan presenteras.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

- Avsluta nuvarande användande av förenklad biståndsbedömning och återgå 

till traditionell biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser. 

- Ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

användandet av förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen 

kvarstår i väntan på att regeringens utredning, Nationell kvalitetsplan för 

Äldreomsorgen, presenterar sitt resultat. 
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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 besluta att 

användandet av förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen 

kvarstår i väntan på att regeringens utredning, Nationell kvalitetsplan för 

Äldreomsorgen, presenterar sitt resultat. 

________________ 
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§ 330 Dnr 2016-000547 739 

Ombyggnation av Ålycke 

 

Sammanfattning  

Äldrenämndens protokoll 2016-09-14 § 108. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 16 juni 2016 § 262 fick Ronnebyhus 

i uppdrag att tillsammans med äldreförvaltningen att ta fram en tidplan för 

renovering av Ålycke samt att äldreförvaltningen fick i uppdrag att se över 

relationen till ökade driftskostnader och koppla denna till befintlig budget. 

 

Enligt Mats Du-Bar, teknisk chef på Ronnebyhus visar en kalkyl med enbart 

en förstudie som underlag på en kostnad av ca 27-33 mkr. En studie av 

befintliga ombyggnader visar att det kan skilja upp till 75 % i kostnader 

beroende av standard och om man väljer längre ombyggnadstid med 

kvarboende eller att evakuera de boende under hela byggtiden och 

därigenom skapar en mera rationell byggarbetsplats. Det allmänna 

kostnadsläget inom byggbranschen och arbetsmiljökrav driver kostnaderna 

uppåt. 

 

Inom äldreförvaltningen finns möjlighet för evakuering på det boendet som 

hyrs temporärt på Folkparksvägen 14. I planen finns att besluta om 

intagningsstopp till Ålycke så snart erforderliga beslut har tagits. I avvaktan 

på att byggprocessen påbörjas kan tomma lägenheter nyttjas till 

korttidsplatser. Trots detta kommer ombyggnationen att innebära ett bortfall 

av hyres- och hemtjänstintäkter under byggprocessen. Det är svårt att sia om 

hur stort intäktsbortfallet kommer att bli. Evakuering kommer att innebära 

direkta flyttkostnader medan personal- och hyreskostnader inryms i befintlig 

budget. 

 

Den framräknade kostnadskalkylen for äldreförvaltning om 2 335 tkr bygger 

på en byggkostnad omkring 25 mkr samt en utökning av personal för de två 

lägenheter som tillkommer vid ombyggnationen. Det befintliga boendet har 

26 lägenheter varav 14 är demensplatser. Ett ombyggt och modernare 

Ålycke med fyra avdelningar med gemensamhetsutrymmen på varje 

avdelning möjliggör att samtliga lägenheter kan nyttjas som demensboende. 

Trenden de senaste åren pekar på ett större behov av demensplatser vilket 
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gör att äldrenämnden räknar med att omvandla ca åtta till tio platser årligen 

till demensplatser. En uppgradering till demensboende kräver en utökad 

bemanning främst natten till en kostnad av l 500 tkr per år. 

Tidplan enligt bilaga.  

Bedömning 

Äldreförvaltningen kan inte under någon längre period avvara platser i vård 

och omsorgsboende, vidare är Ålycke i behov av en genomgående 

renovering för att kunna uppfylla dagens krav på ett vård- och 

omsorgsboende. Ombyggnationen kan tidigast vara färdig till början av 

2018.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige: 

att besluta om att ombyggnation av Ålycke ska genomföras samt att 

godkänna äskandet om tilläggsanslag om l 500 tkr.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan till budgetberedningen. 

 

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 hänskjuta frågan 

till budgetberedningen. 

________________ 
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§ 331 Dnr 2014-000441 261 

Kuggeboda 4:47 - Utredning om plats för brygga och 
kåsa 

 

Sammanfattning  

Ärendet rör en tvist mellan fastighetsägarna Eivor och Björn Sjöström och 

Lilian och Bo Nilsson å ena sidan (Sjöström/Nilsson) och Pia Axelsson 

Marcolin å andra sidan, samtliga bofasta i Ronneby kommun. Tvisten har 

pågått i flera år och kommunstyrelsens jurist har under sommaren 2016 

kallats in som rättssakkunnig i ärendet.  

 

Tvisten handlar om rätten till en kåsa ute på Kuggebodahalvön. De sökande 

(ovan) är oense om vem som har bättre rätt till en specifik kåsa. Detta har 

gjort att parterna har dragit in kommunen för en bedömning om vem av de 

nämnda sökande som står som avtalspart med kommunen.  

 

Bedömning 

Undertecknad vill inledningsvis förtydliga frågeställningen i denna 

tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen kan enbart fastställa och/eller förtydliga 

sin uppfattning avseende vem kommunen anser är dess motpart.  

 

Kommunen har alltså att ta ställning till vem som är kommunens motpart 

rörande kåsan som tillhör Kuggeboda 4:47. Det är obestritt att det är 

kommunens mark som kåsan ligger på. Kommunen har aldrig bestritt 

påståendet om att arrenden föreligger.  

 

Undertecknad har gjort en samlad bedömning av den framkomna 

bevisningen i ärende med dnr 2014-000441. Eivor och Björn Sjöström 

tillsammans med Lilian och Bo Nilsson har gjort gällande att kåsan är deras. 

Detta påstående är styrkt med en faktura som daterar tillbaka till 1989. Pia 

Axelsson Marcolin har gjort gällande att kåsan funnits i familjen sedan 

1980-talet. Detta är ett påstående som har bevittnats av ett trettiotal grannar i 

ett till kommunen inskickat dokument 2016-06-13. Denna skrivelse kan dock 

inte tillmätas större betydelse, eftersom det enligt gällande rätt inte räcker 

med påstående om att en nyttjanderätt föreligger. Någon dokumentation som 
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styrker att Pia Axelsson Marcolin har betalat för att arrendera kåsan finns 

inte. Hennes skrivelser till kommunen bekräftar att hon har använt kåsan för 

uppdragning av båt, däremot bekräftar det inte att arrende föreligger. 

Sjöström/Nilsson har däremot kunna visa på åtminstone en faktura som 

styrker att de har betalat för ett arrende. 

Det finns däremot ingen annan skriftlig bevisning som styrker att 

arrendeavtal föreligger mellan Ronneby kommun och endera part.  

Sammanfattningsvis är dokumentationen i ärendet bristfällig. Trots många 

muntliga och skriftliga inlagor är helhetsbilden av ärendet ofullständig. 

Undertecknad anser att den som bäst har bevisat att de har ett avtal med 

kommunen avseende den omtvistade kåsan är Sjöström/Nilsson. Detta med 

anledning av den faktura som de har lämnat in från 1989 som styrker att de 

betalat för ett arrende avseende båtplats i kombination med att kommunen 

aldrig har bestritt arrendeavtal som sådant.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att fastställa att arrendeavtal för omtvistad kåsa 

föreligger mellan å ena sidan Eivor och Björn Sjöström och Lilian och Bo 

Nilsson och Ronneby kommun å andra sidan.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa att arrendeavtal för omtvistad kåsa 

föreligger mellan å ena sidan Eivor och Björn Sjöström och Lilian och Bo 

Nilsson och Ronneby kommun å andra sidan. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Jan-Eric Wildros (S) och ersättare Willy Persson (KD). 

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 fastställa att arrendeavtal för omtvistad kåsa 

föreligger mellan å ena sidan Eivor och Björn Sjöström och Lilian och Bo 

Nilsson och Ronneby kommun å andra sidan. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Eva Lydin 

Kommunledningsförvaltningen, Sanja Gojkovic 
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§ 332 Dnr 2016-000346 042 

Tilläggsäskande Utbildningsnämnden 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Ahlquist har tidigare redogjort för ledamöterna i 

utbildningsnämnden om genomförd budgetuppföljning Tertial l, vilket 

redovisade en prognos motsvarande — 3 500 Tkr. (Hänv UN §69:20l6). Vid 

nämndssammanträdet beslutades hemställa om ett tilläggsanslag 

motsvarande 3 500 Tkr hos kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2016-06-13 

att föreslå kommunstyrelsen bevilja nämnda tilläggsäskande och finansiera 

6detta genom kommunala reserver. (Hänv KS au §264:20l6). 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-09 beslutas, efter omröstning 

föreslå kommunfullmäktige, att i avvaktan på Tertial 2 avslå nämndens 

begäran om tilläggsanslag och uppdra åt utbildningsnämnden att därefter 

återkomma med ny begäran. (Hänv KS §239:20l6.) Förvaltningschef 

Tommy Ahlquist redogör därefter för förslag om tilläggsanslag 2016. I sin 

förslagsskrivelse uppger Ahlquist att verksamhetsuppföljningen i september 

visar att ett större antal elever från grundskolan valt fristående skolor inom 

och utanför kommunen, vilket gör att underskottet ökar.  

Bedömning 

Vid redovisningen av genomförd budgetuppföljning Tertial 2, dagens 

nämndssammanträde, framgår att det tidigare redovisade underskottet 

kvarstår. Underskottet kan, -5 274 Tkr, i likhet med vad som tidigare 

uppgivits, härledas till kraftiga volymökningar inom utbildningens 

verksamheter. Ett större antal grundskoleelever har valt fristående skolor 

inom och utanför kommunen.  

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden hemställer om ett tilläggsanslag 

motsvarande 3 700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till 

budgetuppföljning Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 

(UN Dnr 2016.449-O4l (8l08).  

Utbildningsnämndens beslut 2016-09-22 

Utbildningsnämnden beslutar hemställa om ett tilläggsanslag motsvarande 3 

700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till budgetuppföljning 
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Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 (UN Dnr 201 6.449- 

041(8108). 

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 3 miljoner kronor.  

 

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP), Lennarth Förberg (M) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar, med stöd av Lova Necksten (MP), bifall till 

förslaget från utbildningsnämnden om ett tilläggsanslag på 3 700 Tkr.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 3 miljoner kronor.  

________________ 
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§ 333 Dnr 2016-000541 231 

Nybyggnation på Knektabacken 

 

Sammanfattning  

Protokoll Ronnebyhus 2016-06-30 § 34: 

Nybyggnation på Knektabacken 

 

På styrelsesammanträdet den 25 maj 2016 gavs VD i uppdrag att ta fram 

gestaltningsförslag samt kostnadskalkyl för nybyggnation på Knektabacken 

till styrelsesammanträdet i augusti. 

Kostnadskalkyl är framtagen och presenterades på sammanträdet.    

 

Styrelsen beslöt: 

att investera cirka 16 miljoner i nybyggnation av 12 lägenheter på 

Knektabacken samt  

att tillsända investeringsbeslutet till kommunfullmäktige för godkännande.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

– Godkänna en investering om 16 miljoner i nybyggnation av 12 lägenheter 

på Knektabacken. 

 

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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

– Godkänna en investering om 16 miljoner i nybyggnation av 12 lägenheter 

på Knektabacken. 

 ________________ 
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§ 334 Dnr 2014-000394 007 

Revisionsrapport "granskning av kommunens strategi 
för en ökad befolkning och ett ökat antal 
arbetstillfällen" 

 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av Ronneby kommuns förtroendevalda revisorer i augusti 

2014 granskat kommunstyrelsens styrning av kommunens strategi i arbetet 

mot visionen om en ökad befolkning och ett ökat antal arbetstillfällen. 

Den dokumenterade strategin för arbetet mot visionen utgörs av de mål och 

riktlinjer som finns beslutade i budget. Beträffande området ”Fler jobb” så 

finns förutom beslutade mål och riktlinjer även visionsdokumentet ”Vision 

2020 för näringslivsarbetet”. 

De i rapporten identifierade förbättringsområdena/rekommendationerna 

presenteras nedan tillsammans med yttrande.  

Bedömning 

1. Kommunstyrelsen bör tydliggöra hur ”Vision 2020 för 

näringslivsarbetet” ska integreras med kommunens övriga 

målstyrning samt stärka och formalisera sin styrning och 

uppföljning av verksamhetsplanen för näringslivsarbetet. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

I Ronneby kommuns budget för 2013 fastställs en övergripande vision för 

kommunen. Den övergripande visionen kompletteras av Vision 2020, 

fastställd och beslutad av kommunfullmäktige, vilken avser att ge en 

långsiktig inriktning för näringslivsarbetet i Ronneby kommun. Arbetet mot 

visionernas uppfyllelse styrs av en årlig upprättad och reviderad 

handlingsplan som finns med som en del i den årliga Näringslivsplanen. 

Från och med år 2016 utgör näringslivsenhetens verksamhet en del i 

kommunstyrelsens framtagna nämndsmål. De nämndsmål vilka berör 

näringslivsarbetet är: förbättra befintligt näringslivsklimat, förbättra 

kommunens hantering av tillståndsärenden, öka antalet nystartade företag 

samt många arbetstillfällen genom nya etableringar. Målens mäts genom 

indikatorer i form av ranking i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av 

företagsklimatet, resultat i Insikt-nöjd kundindex samt statistik. Löpande 

uppföljning av verksamhetsresultat med delårsrapporter och årsbokslut som 
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rapporteras för politiker på olika nivåer i kommunen ger uppföljning av 

näringslivsarbetet. 

 

2. Kommunstyrelsen bör tillse att SWOT-analysen i 

verksamhetsplanen för näringslivsenheten mer tydligt kopplas 

till aktiviteter och mål. Det är också viktigt att analysen årligen 

utvärderas och uppdateras. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

SWOT-analysens resultat har beaktats vid framtagandet av 

kommunstyrelsens nämndsmål genom fastställandet av väl anpassade 

indikatorer och vidare planering av näringslivsenhetens aktiviteter. Analysen 

utvärderas genom delårsrapport samt årsbokslut. 

SWOT-analysen uppdateras årligen vid möte med Näringslivsrådet.  

 

3. Kommunstyrelsen bör utarbeta en vägledning/instruktion för 

vilka representanter som ska sitta i näringslivsrådet. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Ronneby kommuns Näringslivsråd har sedan 2015 en delvis ny 

sammansättning vilken har en bred spridning från näringslivets olika delar. 

Näringslivsrådet består av representanter för samtliga företagarföreningar, 

politiker, tjänstemän samt landsbygdsrepresentanter.  

 

4. Kommunstyrelsen bör överväga att bedriva ett 

utvecklingsarbete avseende bemötande och servicenivå. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Utvecklingsarbete avseende bemötande och servicenivå bedrivs aktivt i 

förvaltningschefsgruppen med förankring nedåt i organisationen. Arbetet 

med bemötande och servicenivå har även varit ett genomgående inslag i det 

chefsutvecklingsprogram som bedrivs i Ronneby kommun sedan ett och ett 

halvt år tillbaks. 

 

5. Kommunstyrelsen måste tillse att en intern kontrollplan 

arbetas fram samt att en riskanalys upprättas till grund för den 

interna kontrollplanen. 

Kommunstyrelsens yttrande: 
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En internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden finns för 

både år 2015 och år 2016. En ny internkontrollplan för år 2017 kommer 

inom kort att arbetas fram. Dessa grundar sig på en riskanalys.  

Enligt antagna tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska 

negativa avvikelser vid uppföljningarna av internkontrollplanerna följas upp 

och vara åtgärdade senast i september nästkommande år i kommunstyrelsen. 

Detta innebär att nämnderna är skyldiga att åtgärda rutiner som visat sig inte 

fungera.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avge detta yttrande som svar på identifierad förbättringsområden i 

revisionens rapport ”Granskning av kommunens strategi för en ökad 

befolkning och ett ökat antal arbetstillfällen”.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att avge ovan yttrande som svar på identifierade 

förbättringsområden i revisionens rapport ”Granskning av kommunens 

strategi för en ökad befolkning och ett ökat antal arbetstillfällen”. 

 

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall för förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge nedanstående yttrande som svar på 

identifierade förbättringsområden i revisionens rapport ”Granskning av 

kommunens strategi för en ökad befolkning och ett ökat antal 

arbetstillfällen”. 
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1. Kommunstyrelsen bör tydliggöra hur ”Vision 2020 för 

näringslivsarbetet” ska integreras med kommunens övriga 

målstyrning samt stärka och formalisera sin styrning och 

uppföljning av verksamhetsplanen för näringslivsarbetet. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

I Ronneby kommuns budget för 2013 fastställs en övergripande vision för 

kommunen. Den övergripande visionen kompletteras av Vision 2020, 

fastställd och beslutad av kommunfullmäktige, vilken avser att ge en 

långsiktig inriktning för näringslivsarbetet i Ronneby kommun. Arbetet mot 

visionernas uppfyllelse styrs av en årlig upprättad och reviderad 

handlingsplan som finns med som en del i den årliga Näringslivsplanen. 

Från och med år 2016 utgör näringslivsenhetens verksamhet en del i 

kommunstyrelsens framtagna nämndsmål. De nämndsmål vilka berör 

näringslivsarbetet är: förbättra befintligt näringslivsklimat, förbättra 

kommunens hantering av tillståndsärenden, öka antalet nystartade företag 

samt många arbetstillfällen genom nya etableringar. Målens mäts genom 

indikatorer i form av ranking i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av 

företagsklimatet, resultat i Insikt-nöjd kundindex samt statistik. Löpande 

uppföljning av verksamhetsresultat med delårsrapporter och årsbokslut som 

rapporteras för politiker på olika nivåer i kommunen ger uppföljning av 

näringslivsarbetet. 

 

2. Kommunstyrelsen bör tillse att SWOT-analysen i 

verksamhetsplanen för näringslivsenheten mer tydligt kopplas 

till aktiviteter och mål. Det är också viktigt att analysen årligen 

utvärderas och uppdateras. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

SWOT-analysens resultat har beaktats vid framtagandet av 

kommunstyrelsens nämndsmål genom fastställandet av väl anpassade 

indikatorer och vidare planering av näringslivsenhetens aktiviteter. Analysen 

utvärderas genom delårsrapport samt årsbokslut. 

SWOT-analysen uppdateras årligen vid möte med Näringslivsrådet.  

 

3. Kommunstyrelsen bör utarbeta en vägledning/instruktion för 

vilka representanter som ska sitta i näringslivsrådet. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Ronneby kommuns Näringslivsråd har sedan 2015 en delvis ny 

sammansättning vilken har en bred spridning från näringslivets olika delar. 
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Näringslivsrådet består av representanter för samtliga företagarföreningar, 

politiker, tjänstemän samt landsbygdsrepresentanter.  

 

4. Kommunstyrelsen bör överväga att bedriva ett 

utvecklingsarbete avseende bemötande och servicenivå. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Utvecklingsarbete avseende bemötande och servicenivå bedrivs aktivt i 

förvaltningschefsgruppen med förankring nedåt i organisationen. Arbetet 

med bemötande och servicenivå har även varit ett genomgående inslag i det 

chefsutvecklingsprogram som bedrivs i Ronneby kommun sedan ett och ett 

halvt år tillbaks. 

 

5. Kommunstyrelsen måste tillse att en intern kontrollplan 

arbetas fram samt att en riskanalys upprättas till grund för den 

interna kontrollplanen. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

En internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden finns för 

både år 2015 och år 2016. En ny internkontrollplan för år 2017 kommer 

inom kort att arbetas fram. Dessa grundar sig på en riskanalys.  

Enligt antagna tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska 

negativa avvikelser vid uppföljningarna av internkontrollplanerna följas upp 

och vara åtgärdade senast i september nästkommande år i kommunstyrelsen. 

Detta innebär att nämnderna är skyldiga att åtgärda rutiner som visat sig inte 

fungera. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Hanna Grahn 

Revisionen 

Näringslivsenheten 
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§ 335 Dnr 2016-000378 4201 

Länsstrategi ANDT Alkohol, narkotika, dopning och 
tobak Blekinge län 2016-2020 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter till 

länsstyrelsen på förslaget till länsstrategi ANDT 2016 - 2020. Synpunkter 

har inhämtats från Utbildnings- Fritid och kultur- och Socialförvaltningen 

samt kommunens folkhälsoråd. 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 1 november 2016, behandlat 

förslaget och vill från Ronneby kommun lämna följande sammanfattande 

synpunkter: 

Yttrande 

Ronneby kommun instämmer i länsstrategins syfte att förverkliga de 

nationella ANDT-politiska målen och skapa en gemensam plattform för 

arbetet, där tydliggörande av roller och nyttjande av länets kompetens bidrar 

till ett långsiktigt och hållbart ANDT-arbete. Strategin behandlar ett stort och 

för folkhälsan betydelsefullt område, där samverkan är avgörande för ett gott 

resultat. Den kan också ses som en viktig del i att uppnå intentionerna i såväl 

Blekingestrategin som i länets gemensamma folkhälsopolicy.  

Ronneby kommun instämmer även i att den länsgemensamma ANDT-

strategin skall vara en gemensam utgångspunkt för folkhälsoarbetet inom 

kommunerna, Landstinget Blekinge och polismyndigheten, samt vara 

vägledande i styrning och genomförande. Ronneby kommun ställer sig 

bakom de gemensamma handlingsstrategier som beskrivs inom 

målområdena, samt ser positivt på organisationsstrukturen som ges i 

förslaget. Positivt är även att tyngd läggs vid utvärdering och revidering som 

båda är förutsättningar för ett fortsatt gott folkhälsoarbete. 

Syfte, vision och övergripande mål är föredömligt kortfattat, dock uppfattas 

övrig textmassa som aningen omfattande med många insatsområden och 

indikatorer. Detta kan komplicera möjligheten till uppföljning och 

utvärdering, och det är viktigt att ett dylikt dokument är levande och 

uppföljningsbart, med tanke på de åtaganden som berörda aktörer ställer sig 

bakom. 

Faktabakgrunden ger en ökad förståelse för vilka utmaningar som finns inom 

området ANDT, och hur en förstärkt samverkan kan gynna en positiv 
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utveckling av folkhälsan inom detta område. Samtliga målområden beskrivs 

utförligt och ger en bra bild av det förebyggande arbetets betydelse. 

En aspekt som bör beaktas är att kommunen kan tolkas som flera instanser 

där olika förvaltningar kan äga sina sakfrågor och därför bör involveras i 

arbetet. Det är också av vikt att i det interna arbetet specificera vem eller 

vilka funktioner som avses utifrån ansvarsfördelning och uppdragets 

karaktär.  

När det gäller insatser som beskrivs vill kommunen framhålla vikten av att 

dessa ses som förslag, och att aktör och verksamhet som berörs bör ha 

möjlighet att välja vilken metod som är bäst lämpad med utgångspunkt från 

lokala förutsättningar. Exempelvis nämns i mål 6 att ett av insatsområdena 

ska vara att utveckla ett uppföljningssystem kring barn och ungas hälsa. Ett 

sådant arbete förutsätter att de verksamheter inom kommunen som berörs, 

såsom skolhälsovården, måste involveras i hela processen för ett lyckat 

resultat. Detta gäller även för de insatser under mål 2 som inbegriper att 

olika handlingsplaner ska utarbetas inom kommunens olika verksamheter till 

exempel tobaksfri skoltid. Det finns i nuläget och fram i tiden extraordinära 

utmaningar inom skolverksamheten i form av kulturellt betingade synsätt på 

tobaksbruk som inte är i samklang med svensk gällande lag. Detta kräver 

större riktade insatser och mångkulturell kompetens vilket är något som 

skulle kunna övervägas som en insats inom målområde 2. 

Vidare vill Ronneby kommun också lyfta att det i förslaget till strategi 

saknas en tidplan för de olika insatsernas genomförande. Denna 

komplettering bör göras skyndsamt, så även sammankallandet av respektive 

grupper för att påbörja arbetet då det redan förflutit en tid av den period 

strategin avser.  

Bedömning 

Den sammanfattade bedömningen är att Ronneby Kommun står bakom 

förslaget med ovan nämnda synpunkter i beaktande      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom förslaget till länsgemensam strategi ANDT med hänsyn taget till i 

yttrandet angivna synpunkter 

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till länsgemensam 

strategi ANDT med hänsyn taget till i yttrandet angivna synpunkter. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till länsgemensam 

strategi ANDT med hänsyn taget till i tjänstepersonsyttrandet angivna 

synpunkter. 

Yttrande, Remissvar länsstrategi ANDT, Dir.2016-000378 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Bibbi Rönnlund 

Socialförvaltningen Ronneby kommun 

Utbildningsförvaltningen Ronneby kommun 

Fritid- och kulturförvaltningen Ronneby kommun 

Annie Lees ANDT-samordnare, Länsstyrelsen i Blekinge län 
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§ 336 Dnr 2014-000331 109 

Besvarande av medborgarförslag gällande anpassning 
av lekplatsen på Ekbacksvägen i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunstyrelsens beslut om 

lekplatsutredningen rivs upp och återremitteras för komplettering. 

Förslagsställaren vill också att lekplatsen på Ekbacksvägen uppgraderas till 

en utrustningsnivå som ligger i klass med en "områdeslekplats" där utbudet 

anpassas med hänsyn taget till den stora mängd barn som använder 

lekplatsen och dessgrönområde.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen. 

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande yttrande: 

 

”Omnämnd lekplatsutredning genomfördes av Tekniska förvaltningen som 

underlag för kommande budgetplanering. Orsaken till utredningen var främst 

att statusen hos ett stort antal av våra då 52 st lekplatser gradvis sjunkit över 

tid till en nivå som vi inte ansåg acceptabel. Detta samtidigt som lagkraven 

avseende kontroll, säkerhet och tillgänglighet skärpts ordentligt. 

Vi fick ständigt in synpunkter både från allmänhet och politiker om att 

åtgärda mer eller mindre dåliga lekplatser, och vår dåvarande drift- och 

investeringsbudget räckte inte till för att vända på den nedåtgående spiralen. 

Det syfte vi satte upp för utredningen var ”att på ett strukturerat sätt se över 

vilka lekplatser vi klarar av att tillhandahålla om kostnaden ska närma sig 

nuvarande budgetramar, både avseende reinvesteringstakt med tillgängliga 

investeringsmedel samt avseende skötsel med tillgängliga drift- och 

underhållsmedel”. 

Den målsättning vi hade var att på ett kostnadseffektivt sätt optimera det 

utbud av lekplatser vi skulle tillhandahålla med tanken att i så stor 

utsträckning som möjligt tillgodose våra invånare med en mindre lekplats 

inom gångavstånd, samt med mer omfattande lekplatser inom cykel- 

och/eller bilavstånd. 
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Naturligt blev att reducera antalet lekplatser för att kunna kvalitativt lyfta de 

kvarvarande samt att även lyfta blicken och rent geografiskt placera ut dessa 

på lämpliga platser över lång sikt. Pga det senare ställningstagandet valde vi 

att inte analysera var det i dagsläget bodde flest småbarnsfamiljer, utan 

istället just tillgodose en relevant spridning inom hela kommunen. 

Samråd kring lekplatsutredningen fördes med de berörda samhällsföreningar 

som vi kunde lokalisera, varför givetvis de områden utan förening blev 

lidande. Även avseende de områden som historiskt sett inte haft tillgång till 

kommunal lekplats saknades dialog kring utredningen. Dock var utredningen 

vid ett flertal tillfällen uppe i media, varför information ut till intresserade 

inte helt saknats. 

Till skillnad från skribenten till aktuellt medborgarförslag anser Tekniska 

förvaltningen att den beslutade lekplatsutredningen gav ett mycket gott 

resultat. Vi har nu ett relevant lekplatsbestånd väl fördelat inom kommunen 

med god möjlighet att hålla högkvalitativt över tid. Dessutom har våra 

förtroendevalda under ett antal års tid tilldelat extra reinvesteringsmedel 

utöver ordinarie anslag vilket lett till att ett större antal lekplatser kunnat 

åtgärdas. Resultatet av detta har varit att hela 14 lekplatser byggts om under 

2014-2015, något som helt vänt den nedåtgående spiralen till att istället peka 

rakt uppåt! 

Avseende önskemålet om att uppgradera lekplatsen vid Ekbacksvägen i 

Ronneby anser Tekniska förvaltningen att dess status i utredningen som 

närlekplats är fortsatt relevant. Inom aktuell del av Ronneby finns 

närliggande områdeslekplatser vid Aklejavägen och Halladalsvägen, vilket 

på ett bra sätt tillgodoser områdets behov. Dessutom anser även Tekniska 

förvaltningen att läget i anslutning till gräsyta och grönområde väl fungerar 

som komplement till lekutrustningen, varför detta även fortsatt kommer att 

utgöra en attraktiv lek- och mötesplats för både barn och övriga.” 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget bör avslås med 

hänvisning till ovanstående bedömning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 

uppdateras med en redovisning kring de ekonomiska konsekvenserna vid 

uppgradering av lekplatsen vid Ekbacksvägen till en områdeslekplats. 
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Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Lova Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric 

Wildros (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på återremiss för att se över möjligheten med att 

utöka antal lekredskap och anpassa lekplatsen efter behov utan att göra om 

den till områdeslekplats.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att se över möjligheten 

med att utöka antal lekredskap och anpassa lekplatsen efter behov utan att 

göra om den till områdeslekplats.  

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Anna-Karin Sonesson 
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§ 337 Dnr 2016-000483 101 

Besvarande av motion från Christer Leksell (SD) 
angående gång- och cykelbana 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) yrkar i en motion att den upptrampade stig som 

uppstått på gräsmattan mellan rondellen vid stadshuset och stadshuset 

breddas och plattsläggs med samma bredd som övergångstället så den blir en 

naturlig fortsättning på övergångsstället. Han yrkar även att en 

blomsterrabatt anläggs på den lilla resterande trekantiga gräsplätt, som nu 

finns mellan gångarna.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen hade sedan tidigare planerat att genomföra den 

åtgärd som Christer Leksell (SD) motionerat om avseende gång- och 

cykelbana. Denna åtgärd är också nu genomförd. Dock har gatu- och 

parkchefen meddelat att de inte har några planer på en blomsterrabatt i den 

trekantiga gräsplätten utan man hänvisar till att det finns flera planteringar i 

området varav en närmare stadshusdammen är ny.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med 

ovanstående.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad med ovanstående.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget.      
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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 anse motionen 

vara besvarad med nedanstående. 

Tekniska förvaltningen hade sedan tidigare planerat att genomföra den 

åtgärd som Christer Leksell (SD) motionerat om avseende gång- och 

cykelbana. Denna åtgärd är också nu genomförd. Dock har gatu- och 

parkchefen meddelat att de inte har några planer på en blomsterrabatt i den 

trekantiga gräsplätten utan man hänvisar till att det finns flera planteringar 

i området varav en närmare stadshusdammen är ny. 

________________ 
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§ 338 Dnr 2016-000377 101 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna i 
Ronneby genom Christer Leksell angående ställplatser 
för husbil 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell yrkar i en motion att ställplatsen i Rönninge ska asfalteras 

och att där ska planteras blommor och buskar där det passar.  

Bedömning 

Förslaget har kommenterats av Patrik Hellsberg gata/parkchef på Tekniska 

Förvaltningen. Det fanns medel för tömningsplatta, grusning och flytt av 

elstolpar. Ska asfaltering och plantering ske måste det beslutas om 

investeringsmedel. Något äskande för 2017 om detta finns inte. 

Motionen föreslås därför avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen från Sverigedemokraterna i 

Ronneby angående ställplatser för husbil. 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och ersättare Christer Leksell. 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på motionen i enlighet med 

förslaget 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 avslå motionen 

från Sverigedemokraterna i Ronneby angående ställplatser för husbil. 

________________ 
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§ 339 Dnr 2015-000445 000 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamoten Ylva Olsson (SD) 
angående möjligheten till ett gemensamt julbord för 
alla nämnder inom kommunen. 

 

Sammanfattning  

Ylva Olsson (SD) föreslå i en motion att fullmäktige ska besluta att låta 

ansvarig avdelning eller förvaltning utreda möjligheten till ett gemensamt 

julbord för alla nämnder samt att en kostnadskalkyl för denna åtgärd tas 

fram. Argumentationen för förslaget i motionen är att detta skulle ge en 

kostnads- och tidsbesparing eftersom det ofta är samma personer i 

nämnderna samt att det skulle ge en möjlighet att träffas och få ett ansikte på 

alla aktiva i de olika nämnderna.  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till kommunens nämnder. 

Deras svar sammanställs nedan: 

Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker motionen 

Överförmyndarnämnden yttrar att varje nämnd bör fatta eget beslut 

Fritid- och kulturnämnden yttrar att man inte har julbord och föreslår att 

motionen avslås. 

Äldrenämnden ställer sig bakom förslaget. 

Socialnämnden lämnar ett långt yttrande. Nämnden har någon form av 

julfirande. Vissa år har det varit traditionellt julbord eller jullunch och vissa 

år jullandgång i stadshusets cafeteria. Nämnden yttrar att kostnaden torde bli 

lägre om ett gemensamt julfirande införs. Nämnden ställer sig positiv till 

motionens förslag med tillägget att eventuell inbjudan också riktas till 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

 

Sammanlagt om kommunfullmäktige, valnämnd, råd och politiker som sitter 

i flera nämnder räknas bort hamnar man på ca 150 personer. 

Samordningsvinsten kan ligga i att administrativt hanteras endast en 

aktivitet. Frågan är dock vem som ska administrera detta och urvalet 

avseende lokaler och/eller restauranger som kan hantera en grupp av denna 
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storlek är också begränsat i Ronneby. Förslaget skulle innebära att 

nämnderna flexibilitet försvinner gällande omfattning och karaktär på 

julbord/julaktivitet. Det kan innebära att för vissa nämnder blir kostnaden 

högre än vad som varit fallet tidigare. Totalt sett kan därför en 

kostnadsbesparing ifrågasättas.  

Det kan också ifrågasättas om fullmäktige ska besluta om en sådan sak som 

gemensamt julbord. Det bör i stället kunna hanteras genom en diskussion 

nämndsordförandena emellan. 

Utifrån nämndernas yttranden och resonemanget ovan föreslås att motionen 

avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag i enlighet med förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för eget yrkande om avslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 
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§ 340 Dnr 2014-000606 109 

Besvarande av medborgarförslag från Annika 
Magnusson om en önskan att Ronneby Miljö & Teknik 
AB:s sopbilar ska börja med flerfackssortering 

 

Sammanfattning  

Annika Magnusson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby Miljö & 

Tekniks sopbilar ska börja med flerfackssortering och ta upp tidningar och 

förpackningar av glas, papper, plast och metall förutom hushållssoporna. 

Som det år nu så kör varje hushåll iväg med sina bilar och slänger sopor på 

återvinningsstationerna runt om i kommunen, detta är inte speciellt 

miljövänligt.  

Bedömning 

I den avfallsplan som antogs av kommunfullmäktige 28/5 2014 § 138 var ett 

av målen att utreda konsekvenserna för fastighetsnära insamling (FNI) i 

Ronneby kommun.  

Efter Miljötekniks utredning beslutade 2016-04-28 § 180 

Kommunfullmäktige att införa 8 facksystem (Fastighetsnära insamling FNI) 

och godkänna investeringen om 40 miljoner kr. 

Kyrkogatan och Bergslagsområdet undantogs från införandet av 

fastighetsnära insamling (FNI). 

Det hade alltså redan vid medborgarförslagets inlämnande satts igång en 

utredning med inriktning mot införande av fastighetsnära insamling. Denna 

utredning och beslut om införande eller ej har inväntats innan beredningen 

av medborgarförslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 
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§ 341 Dnr 2015-000544 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på 
placering av "Gribshunden" i Ronneby 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag från Ann-Christin Fyhr föreslås ”Ladan” vid Kilen 

vara en utmärkt plats och lokal för placering av ”Gribshunden” i Ronneby.  

Bedömning 

Berättelserna om Gribshunden har redan fått stor uppmärksamhet ur lokalt, 

nordiskt och europeisk perspektiv. Det ligger därför i Ronneby Kommuns 

och Blekinge museums intresse att avsätta lämplig plats för att visa och 

berätta om Gribshunden. Ett redan påbörjat samarbete mellan Ronneby 

kommun och Blekinge museum utgör en grundsten i arbetet med ett nytt 

museum.  

Fritid- och kulturförvaltningen har uppdraget att presentera ett förslag på 

museum för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och Gribshunden. 

Det har tillsats en grupp, Arbetsgruppen ”Ronneby museum” bestående av 

representanter från Fritid- och kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen, 

Bygg- och miljö samt Kommunledningsenheten. Denna grupp startar sitt 

arbete i april 2016 under kommunstrateg Anders Engbloms ledning med 

uppdraget att presentera ett förslag på museum för i första hand 

Gribshunden. Det figurera i nuläget flera olika förslag på placering, ett av 

dem är ”Ladan” vid Kilen, samtliga förslag kommer nogsamt att utredas av 

ovannämnda grupp.  

Förslag till beslut 

Uppdrag ges åt Arbetsgruppen ”Ronneby museum” att i samarbete med 

Blekinge museum utreda och presentera förslag på placering av 

”Gribshunden”.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt arbetsgruppen ”Ronneby museum” att i samarbete med 

Blekinge museum utreda och presentera förslag på placering av 

”Gribshunden”, 
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att förslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

 

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 att: 

- uppdra åt arbetsgruppen ”Ronneby museum” att i 

samarbete med Blekinge museum utreda och presentera 

förslag på placering av ”Gribshunden”, 

- förslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Ebon Kaisajuntti 

Arbetsgruppen ”Ronneby museum” 

Blekinge Museum 
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§ 342 Dnr 2016-000572 001 

Ny projektledare Kilen 

 

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-10 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna Hansen till ny projektledare för 

Kilen. 

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 utse Anna Hansen till ny projektledare för Kilen. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Anna Hansen 
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§ 343 Dnr 2016-000038 101 

Delegationsbeslut 2016 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut för 2016 har inkommit från tekniska 

förvaltningen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 344 Dnr 2016-000616 000 

Beslut gällande utslag tvist Älmeboda bygg. 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har under pågående huvudförhandling i tingsrätten 

godtagit att Älmeboda bygg bekostar 100% av yrkade kapitalkostnader 

avseende åtgärder mm i Eringsboda gymnastiksal.  

 

Bedömning 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat 2015-01-13, dnr 2014-000543, § 7, 

att väcka talan mot Älmeboda bygg, samt att ge Advokatfirma Wedsberg 

fullmakt att företräda Ronneby kommun i tvisten. I samband med pågående 

huvudförhandling i tingsrätten förordade Wedsberg att Ronneby kommun 

skulle acceptera att Älmeboda bygg bekostar 100% av yrkade 

kapitalkostnader (478.355 kr) avseende åtgärder mm i Eringsboda 

gymnastiksal för att på så sätt avsluta tvisten.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bestyrka antagandet av förlikning med 

Älmeboda bygg.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Åsa Evaldsson (M), 

Tommy Andersson (S), Malin Månsson (S), Lova Necksten (MP), Peter 

Bowin (V) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

65(106) 
2016-11-01  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bestyrka antagandet av förlikning med 

Älmeboda bygg. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, William Lavesson 

Kommunledningsförvaltningen, Biträdande jurist, Sanja Gojkovic 
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§ 345 Dnr 2016-000535 101 

Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige 

 

2017-01-26 

2017-02-23 

2017-03-30 

2017-04-27 

2017-05-31 

2017-06-21 

2017-08-31 

2017-09-28 

2017-10-26 

2017-11-30 

2017-12-14 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa datum för 

kommunfullmäktiges sammanträden 2017 enligt förslag.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget 

samt på att notera att sammanträdet 2017-11-30 kommer att vara ett 

heldagssammanträde.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall fördetsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa datum 

för kommunfullmäktiges sammanträden 2017 enligt nedan. 

Kommunfullmäktige 

2017-01-26 

2017-02-23 

2017-03-30 

2017-04-27 

2017-05-31 

2017-06-21 

2017-08-31 

2017-09-28 

2017-10-26 

2017-11-30 (Heldagssammanträde) 

2017-12-14 

________________ 
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§ 346 Dnr 2016-000536 101 

Sammanträdestider för kommunstyrelsen och dess 
arbetsutskott 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen 

 

2017-01-10                                     2017-08-08 

2017-01-31                                     2017-09-05 

2017-03-07                                     2017-10-03 

2017-04-04                                     2017-11-07 

2017-05-09                                     2017-11-28 

2017-06-07 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

 

2017-01-16                                      2017-08-14 

2017-02-06                                      2017-08-28 

2017-02-20                                      2017-09-11 

2017-03-13                                      2017-09-25 

2017-04-10                                      2017-10-09 

2017-04-24                                      2017-10-23 

2017-05-15                                      2017-11-13 

2017-05-29                                      2017-11-27 

2017-06-12                                      2017-12-11 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2017 enligt förslag.  
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Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet vidare till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen fastställer 

sammanträdesdatum för kommunstyrelsen år 2017 enligt förslag från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa nedanstående sammanträdesdatum för 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott år 2017. 

Kommunstyrelsen 

2017-01-10                                     2017-08-08 

2017-01-31                                     2017-09-05 

2017-03-07                                     2017-10-03 

2017-04-04                                     2017-11-07 

2017-05-09                                     2017-11-28 

2017-06-07 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-01-16                                      2017-08-14 

2017-02-06                                      2017-08-28 

2017-02-20                                      2017-09-11 

2017-03-13                                      2017-09-25 

2017-04-10                                      2017-10-09 

2017-04-24                                      2017-10-23 
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2017-05-15                                      2017-11-13 

2017-05-29                                      2017-11-27 

2017-06-12                                      2017-12-11 

________________ 

Exp: 

Samtliga förvaltningar och nämnder 
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§ 347 Dnr 2014-000505 109 

Anmälan av medborgarförslag från Håkan Bengtsson 
Rottner gällande sänkning av avgift för dragning av 
fibernätverk till egen tomtgräns 

 

Sammanfattning  

Håkan Bengtsson Rottner förslår i ett medborgarförslag att avgiften på 

20 000 kr för dragning av fibernätverk till egen tomtgräns inom Ronneby 

kommun via Miljöteknik sänks till samma nivå som Karlskrona Stadsnät 

(Affärsverken) samt att det även, som i Karlskrona, ingår dragning över tomt 

in i eget hus. 

Förslagsställaren har Tving Nordöstra som exempel där kostnaden är 14 990 

inkl moms.  

Bedömning 

I juni 2015 beslutade kommunfullmäktige om följande särskilda ägardirektiv 

till Ronneby Miljö & Teknik AB avseende anslutningsavgift för bredband: 

a) Ronneby Miljö & Teknik AB får i uppdrag att fatta beslut om 

anslutningsavgifter för bredband till bolagets bredbandsnät  

b) avgiftsnivån för bredbandsanslutning ska bestämmas på så sätt att 

maximibeloppet motsvarar den kommunala självkostnadsprincipen och 

minimibeloppet en marknadsmässig nivå utan att snedvridande konkurrens 

uppstår. Avgifterna får inte strida mot den kommunala 

likställighetsprincipen 

c) Ronneby Miljö & Teknik AB återrapporterar fyra gånger/år till 

kommunstyrelsen rörande statusen kring fiberutbyggnaden och fastställda 

avgiftsnivåer. 

Ronneby Miljö & Teknik ABs anslutningsavgift för att få fiber är 20 000 kr 

inkl moms men exklusive ROT och RUT-avdrag. Ett alternativ där du 

betalar 5000 kr i anslutningsavgift, samt 150 kr i månaden i 10 år finns. 

Enligt avtalet mellan kund och Ronneby Miljö & Teknik AB innebär 

tjänsten att Miljöteknik tillhandahåller installation av fiberkabel, kanalisation 

och utrustning på kundens fastighet och ansluter fiberkabel till Miljötekniks 

nät. I avgiften ingår med andra ord dragning av fiber ända in i huset i 

enlighet med Håkan Bengtsson Rottners förslag. 
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Avseende nivån på anslutningsavgiften görs bedömningen att det i dagsläget 

inte finns anledning att förändra det ägardirektiv som fattades 2015 om att 

Ronneby Miljö & Teknik AB fattar beslut om anslutningsavgiften. 

Medborgarförslaget föreslås därför att avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget från Håkan 

Bengtsson Rottner gällande sänkning av avgift för dragning av fibernätverk 

till egen tomtgräns. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag i enlighet med 

beslutsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget från Håkan Bengtsson Rottner gällande sänkning av 

avgift för dragning av fibernätverk till egen tomtgräns. 

________________ 
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§ 348 Dnr 2016-000526 269 

Tillstånd för grävning i allmän platsmark (grävtillstånd) 
för utbyggnad av bredbandsnät 

 

Sammanfattning  

Till Ronneby kommun har Telenor Sverige AB inkommit med ansökan om 

grävtillstånd för fiberförläggning. Kompletterad ansökan redovisar att stora 

delar av Ronneby tätort berörs av ansökan. 

I normala fall tilldelas grävtillstånd skyndsamt i dialog mellan sökanden och 

Ronneby kommun/Ronneby Miljö- och Teknik AB. Aktuellt ärende har 

bedömts kräva politisk beredning eftersom omfattningen av ansökan medför 

behov av samordningskrav i samband med tilldelande av tillstånd. En 

utebliven eller dåligt genomförd samordning riskerar att göra 

ledningssituationen i främst kommunens gatumark ohållbar samt medföra 

betydande framtida ekonomiska belastningar för Ronneby kommuns 

väghållning.  

Bedömning 

Sedan tidigare pågår fiberförläggning inom Ronneby tätort i Ronneby Miljö- 

och Teknik AB:s regi. Grävtillstånd tilldelas här kontinuerligt i samråd 

mellan Ronneby Miljö- och Teknik AB och Gatu- och parkenheten baserat 

på att Ronneby Miljö- och Teknik AB redan har uppdraget att samordna 

ledningsförläggningar i vår gatumark. 

Telenor AB har ett sedan tidigare gällande avtal avseende 

ledningsförläggning med Ronneby kommun. Tekniska förvaltningen gör 

bedömningen att detta avtal inte avser fibersystemsförläggning utan endast 

förläggning av koaxialkabelsystem. Därför måste markavtal upprättas med 

Telenor Sverige AB innan grävtillstånd kan tilldelas. Dessutom måste det 

senare samordnas med Ronneby Miljö- och Teknik AB. Motsvarande 

samordning måste krävas från Ronneby Miljö- och Teknik AB avseende 

områden med ännu ej påbörjad fiberförläggning inom de delar av Ronneby 

tätort där Telenor Sverige AB nu (eller annan framtida kommande aktör) 

ansökt om grävtillstånd.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar: 
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-att tilldela Telenor Sverige AB grävtillstånd i enlighet med kompletterad 

ansökan daterad 2016-09-22 efter det att markavtal upprättats. 

-att tillståndsgivning för fiberförläggning inom ännu ej påbörjade områden 

av Ronneby tätort skall ställa krav på att samordning skall genomföras 

mellan Telenor Sverige AB och Ronneby Miljö- och Teknik AB (samt ev. 

kommande aktörer), då fiberförläggning endast skall genomföras i en 

kabelgrav per gatusektion. Samordningen skall dokumenteras skriftligt, 

vilken skall tillsändas Ronneby kommuns Gatu- och parkenhet innan 

schaktstart.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att:  

- tilldela Telenor Sverige AB grävtillstånd i enlighet med 

kompletterad ansökan daterad 2016-09-22 efter det att 

markavtal upprättats. 

- tillståndsgivning för fiberförläggning inom ännu ej 

påbörjade områden av Ronneby tätort skall ställa krav på 

att samordning skall genomföras mellan Telenor Sverige 

AB och Ronneby Miljö- och Teknik AB (samt ev. 

kommande aktörer), då fiberförläggning endast skall 

genomföras i en kabelgrav per gatusektion. Samordningen 

skall dokumenteras skriftligt, vilken skall tillsändas 

Ronneby kommuns Gatu- och parkenhet innan schaktstart. 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i 

beslutet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Lennarth Förberg (M), 

Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-

Eric Wildros (S), ersättare Willy Persson (KD) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar: 

- tilldela Telenor Sverige AB grävtillstånd i enlighet med 

kompletterad ansökan daterad 2016-09-22 efter det att 

markavtal upprättats. 

- att tillståndsgivning för fiberförläggning inom ännu ej 

påbörjade områden av Ronneby tätort skall ställa krav på 

att samordning skall genomföras mellan Telenor Sverige 

AB och Ronneby Miljö- och Teknik AB (samt ev. 

kommande aktörer), då fiberförläggning endast skall 

genomföras i en kabelgrav per gatusektion. Samordningen 

skall dokumenteras skriftligt, vilken skall tillsändas 

Ronneby kommuns Gatu- och parkenhet innan schaktstart. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Magnus Graad 

Kommunjurist 

Telenor Sverige AB 

Ronneby Miljö- och Teknik AB 
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§ 349 Dnr 2016-000581 826 

Medel för anläggande av gräsplan i Saxemara 

 

Sammanfattning  

I Saxemara finns en markberedd yta förberedd att färdigställas till en 

gräsplan. Denna finns i direkt anslutning till övriga fotbollsplaner. Saxemara 

IF har gjort an kostnadskalkyl för färdigställande av gräsplanen. Se bilaga. 

Den totala kostnaden ligger på 1,3 miljoner kronor. Fritid- och 

kulturförvaltningen har i åretsbudget 500 tkr avsatta kommunens gräsplaner.  

Bedömning 

Förvaltningschefens bedömning är att om kommunen bidrar med 465 tkr till 

färdigställande av gräsplanen i Saxemara uppnås en bra helhet i utbudet av 

planer totalt sett i kommunen. Satsningen på Brunnsvallen med en 7-manna 

plan i konstgräs samt Järnvallen med byte av konstgräs samt anläggande av 

ny konstgräsplan innebär en bra spridning och en jämnare kvalitet på våra 

fotbollsplanen både vinter och sommartid i Ronneby kommun.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att omfördela medel 

från investeringsbudget till föreningsbidrag om 465 tkr för färdigställandet 

av gräsplanen i Saxemara.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- dra in investeringsanslaget på 465 000 kr, 

- anslå 780 000 kr från kommunstyrelsens oförutsedda konto 

för färdigställandet av gräsplanen i Saxemara,  

- samt att justera för eventuella motsvarande kapitaltjänster. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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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 fördetsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- dra in investeringsanslaget på 465 000 kr, 

- anslå 780 000 kr från kommunstyrelsens oförutsedda konto 

för färdigställandet av gräsplanen i Saxemara,  

- samt att justera för eventuella motsvarande kapitaltjänster. 

________________ 
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§ 350 Dnr 2016-000583 806 

Taxor och avgifter 2017 inom fritid och kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016-02-18 § 27 att Fritid- och 

kulturförvaltningen ska genomföra en översyn av nu gällande Taxor och 

avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och anläggningar för 

Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde och inkomma med ett 

förslag som ska börja gälla från och med 2017-01-01.  

Bedömning 

Redan inför kommande sommarsäsong och till höstsäsongen finns behov att 

göra en översyn av vissa taxor. Förslag till taxa för Turisttåget har Fritid- och 

kulturnämnden lämnat till Kommunstyrelsen i ett särskilt ärende. 

Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med Ronneby Ryttarförening 

kommit fram till att taxorna för Ronneby Horse Center ändras enligt förslag i 

bilaga l. 

Fritid- och kulturförvaltningen föreslår att taxorna för verkstäder ändras 

benligt förslag och anpassas i förhållande till de befintliga verkstäderna, 

Vidare har förvaltningen tagit fram förslag till taxor för repetetionslokalerna 

på plan 2 ovanför fritidsgården Bruket. Under hösten har dialog genomförts 

med studieförbunden som utan kostnad hittills har disponerat 

repetitionslokalerna. Tre av fyra studieförbund har meddelat att de vill hyra 

lokalerna enligt det förslag som framgår av bilagan. Det fjärde förbundet har 

anmält att de inte har behov av sin lokal då de hyr andra lokaler för sin 

verksamhet. Förslaget till taxor för lokalerna i Kulturcentrum och på Bruket 

framgår av bilaga 2.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att tillfälliga 

taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01 

samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i det taxor som 

ska gälla från och med 2017-01-01.  
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Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anta, av kommunstyrelsens arbetsutskott, 

reviderat förslag för Taxor och avgifter 2017 inom fritid och kulturnämnden. 

 

Deltar i debatten 

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

Förberg (M), Jan-Eric Wildros (S) och ersättare Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott med tillägget att Husvagnsuppställning ska 

kosta 5000 kr plus 500 kr för el.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslag för 

Taxor och avgifter år 2017 inom fritid och kulturnämnden med tillägget att 

Husvagnsuppställning ska kosta 5000 kr plus 500 kr för el. 

Taxor Fritid- och kulturnämnden, författningssamling gällande fr o m 2017-

01-01_BeslutKS, Dir.2016-000583 

 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 351 Dnr 2016-000290 732 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6f§ 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 

 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

III, 2016, att rapportera till IV O, Inspektionen för Vård och omsorg.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

 

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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§ 352 Dnr 2016-000288 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2016 

 

Sammanfattning  

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, andra 

kvartalet 2016 redovisas för ledamöterna.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

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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§ 353 Dnr 2016-000206 101 

Anhållan om verksamhetsbidrag för Mor Olivia gården 
åren 2015 och 2016 

 

Sammanfattning  

Det tidigare förslaget till beslut, kring Ideella föreningen Mor Olivagårdens 

anhållan om verksamhetsbidrag för verksamhetsåren 2015 och 2016, 

återremitterades av KSau med hänvisning till att ytterligare kommunikation 

med och klarläggande kring verksamheten är nödvändig innan beslut kan tas.  

Ett möte med verksamhetsansvarig Tom-Ole Jönsson genomfördes. 

Närvarande från Ronneby kommun var AME-chef, Roland Edvinsson och 

praktiksamordnare, Rickard Wihlborg från Försörjningsenheten, 

Socialförvaltningen. Syftet med mötet var att klarlägga vilka krav Ronneby 

kommun ställer och vill ha uppfyllda för att Mor Oliviagården ska bedömas 

kunna vara en bra prövnings-/arbetsträningsplats. Målet med placering på 

Mor Oliviagården är bland annat att individer ska kunna testas där inför 

vidare placering på praktikplatser på den övriga arbetsmarknaden. 

Verksamheten blir en så kallad ”mellanstegsplats”.  

Det som förväntas av Mor Oliviagården är: 

- Handledare på plats. 

- Aktivt medverka i uppföljning med praktikant och 

praktiksamordnare. 

- Vara engagerade i praktikantens planering. 

- Medverka på uppföljningsmöten och samarbeta kring 

upparbetad individuell plan. 

Vi önskar att ha fem platser rullande för placeringar och ansvarig 

kontaktperson från Ronneby kommun blir praktiksamordnaren från 

Försörjningsenheten. 

I samtal med verksamhetsansvarig Tom-Ole Jönsson framkom också att man 

nu reviderar sin ansökan om 175 000kr för 2016 till 125 000kr för samma år.  

Bedömning 

Bedömning görs att den oordning och de interna personalkonflikter som 

verksamheten haft, nu börjat lägga sig och relativ stabilitet råder. I och med 

att verksamhetsansvarig godkänner de krav Ronneby kommun vill ha 
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uppfyllda och att regelbunden uppföljning kommer ske ser undertecknad det 

som att Mor Oliviagården nu kan bli den prövnings-/arbetsträningsplats som 

Försörjningsenheten och Finsamprojektet ”c/o Ronneby” är i behov av. De 

sökta 125 000kr för år 2016 föreslås därför att bli beviljade. Dock anser 

undertecknad att ansökan på 125 000kr för 2015 bör avslås med hänvisning 

till att denna ansökan inkommit under fel budgetår.  

Förslag till beslut 

Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen besluta 

att   Ideella föreningen för Mor Oliviagården för året 2016 ska beviljas 125 

000kr i verksamhetsbidrag. Detta för att kunna bereda Ronneby kommuns 

berörda verksamheter prövnings-/arbetsträningsplatser 

att  ansökan för året 2015 på 125 000kr ska avslås med hänvisning att 

ansökan inkommit under fel budgetår.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ideella föreningen för Mor Oliviagården för året 2016 ska 

beviljas 125 000kr i verksamhetsbidrag. Detta för att kunna 

bereda Ronneby kommuns berörda verksamheter 

prövnings-/arbetsträningsplatser, 

- utbetalningar ska ske kvartalsvis i förskott och belasta 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att. 

- ansökan för året 2015 på 125 000kr ska avslås med 

hänvisning att ansökan inkommit under fel budgetår. 

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), Åsa Evaldsson (M) och Peter Bowin (V). 

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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- ideella föreningen för Mor Oliviagården för året 2016 ska 

beviljas 125 000kr i verksamhetsbidrag. Detta för att kunna 

bereda Ronneby kommuns berörda verksamheter 

prövnings-/arbetsträningsplatser, 

- framtida utbetalningar ska ske kvartalsvis i förskott och 

belasta kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter 

samt att. 

- ansökan för året 2015 på 125 000kr ska avslås med 

hänvisning att ansökan inkommit under fel budgetår. 

________________ 

Exp: 

Arbetsmarknadsenheten, Roland Edvinsson 
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§ 354 Dnr 2016-000473 007 

Revisionens granskningsrapport " Granskning av 
avtalsuppföljning" 

 

Sammanfattning  

Revisionen har översänt granskningsrapport ”Granskning av 

avtalsuppföljning” till Fritid- och kulturnämnden samt kommunstyrelsen för 

yttrande. 

Granskningen avser avtal som inte berörs av Lagen om offentlig 

upphandling. Granskningens övergripande syfte är att bedöma om fritid- och 

kulturnämnden har en ändamålsenlig avtalsuppföljning. Revisorerna önskar 

särskilt få belyst om nämnden ser till att avtalen lever upp till gällande 

kravspecifikationer samt om avtalshantering ingår i nämndens arbete med 

intern kontroll. 

Revisionens rekommendation till kommunstyrelsen är att säkerställa att 

kommunens utvecklingsarbete genomförs enligt kommunfullmäktiges beslut.  

Bedömning 

Den granskning som nu redovisas är den tredje avseende avtalshantering 

under de senaste två åren. 2014-10-30 beslutade kommunfullmäktige, efter 

en revisionsgranskning av samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot 

externa aktörer, att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de aktiviteter 

som redovisas i svaret. Dessa aktiviteter inkluderade framtagande av 

avtalspolicy, en gemensam avtalsdatabas samt genomgång av 

delegationsordningarna. 

Hur detta arbete framskridit rapporteras till kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige två gånger per år i samband med rapporteringen av 

kommunfullmäktigeuppdrag. Uppdragen har i stor utsträckning legat på 

kommunjuristen och har med anledning av arbetsbelastning dragit ut på 

tiden. För att säkerställa att bl a utvecklingsarbetet som nämns ovan skulle 

kunna genomföras anställdes en jurist fr o m juni 2016 som förstärkning, 

något som även nämns i granskningsrapporten. Dock bör påpekas att denna 

förstärkning finns fram till juni 2017 och ej till 2017-12-31 som det står i 

rapporten. En pågående sjukskrivning påverkar dock nu takten i arbetet. 
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I maj 2015 genomfördes en uppföljande granskning avseende fritid- och 

kulturnämndens avtalshantering på uppdrag av kommunstyrelsen. Denna 

granskning följer kommunstyrelsen upp genom att fritid- och kulturnämnden 

utöver att de fick i uppdrag att åtgärda påtalade brister, även fick i uppdrag 

att återkoppla till kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta har hittills skett vid 

två tillfällen. 

Granskningen under 2016 har framför allt varit riktad mot fritid- och 

kulturnämnden och fokus har denna gång varit avtalsuppföljning. Nämnden 

har i sitt yttrande över granskningsrapporten beslutat att ge i uppdrag till 

fritid- och kulturförvaltningen att framarbeta förslag för att skapa nya 

förutsättningar för att möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv 

avtalsuppföljning, att utföra de förbättringar och rekommendationer som 

angetts i revisionsrapporten samt att en delredovisning ges av arbetet i 

december 2016 och en slutredovisning i mars 2017.  

Att revisionen gör en ny granskning under 2016 visar att de ser vikten och 

allvaret av att avtalsfrågorna hanteras på ett bra och korrekt vis i kommunen. 

Kommunstyrelsen kan bara instämma i detta och ser behovet av hög 

prioritering av kommunfullmäktiges uppdrag liksom vikten av att följa fritid- 

och kulturnämndens arbete.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att anta ovanstående som sitt yttrande över revisionens granskning av 

avtalsuppföljningen.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

nedanstående som sitt yttrande över revisionens granskning av 

avtalsuppföljningen. 

Den granskning som nu redovisas är den tredje avseende avtalshantering 

under de senaste två åren. 2014-10-30 beslutade kommunfullmäktige, efter 

en revisionsgranskning av samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot 

externa aktörer, att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de aktiviteter 

som redovisas i svaret. Dessa aktiviteter inkluderade framtagande av 

avtalspolicy, en gemensam avtalsdatabas samt genomgång av 

delegationsordningarna. 

Hur detta arbete framskridit rapporteras till kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige två gånger per år i samband med rapporteringen av 

kommunfullmäktigeuppdrag. Uppdragen har i stor utsträckning legat på 

kommunjuristen och har med anledning av arbetsbelastning dragit ut på 

tiden. För att säkerställa att bl a utvecklingsarbetet som nämns ovan skulle 
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kunna genomföras anställdes en jurist fr o m juni 2016 som förstärkning, 

något som även nämns i granskningsrapporten. Dock bör påpekas att denna 

förstärkning finns fram till juni 2017 och ej till 2017-12-31 som det står i 

rapporten. En pågående sjukskrivning påverkar dock nu takten i arbetet. 

I maj 2015 genomfördes en uppföljande granskning avseende fritid- och 

kulturnämndens avtalshantering på uppdrag av kommunstyrelsen. Denna 

granskning följer kommunstyrelsen upp genom att fritid- och kulturnämnden 

utöver att de fick i uppdrag att åtgärda påtalade brister, även fick i uppdrag 

att återkoppla till kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta har hittills skett vid 

två tillfällen. 

Granskningen under 2016 har framför allt varit riktad mot fritid- och 

kulturnämnden och fokus har denna gång varit avtalsuppföljning. Nämnden 

har i sitt yttrande över granskningsrapporten beslutat att ge i uppdrag till 

fritid- och kulturförvaltningen att framarbeta förslag för att skapa nya 

förutsättningar för att möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv 

avtalsuppföljning, att utföra de förbättringar och rekommendationer som 

angetts i revisionsrapporten samt att en delredovisning ges av arbetet i 

december 2016 och en slutredovisning i mars 2017.  

Att revisionen gör en ny granskning under 2016 visar att de ser vikten och 

allvaret av att avtalsfrågorna hanteras på ett bra och korrekt vis i kommunen. 

Kommunstyrelsen kan bara instämma i detta och ser behovet av hög 

prioritering av kommunfullmäktiges uppdrag liksom vikten av att följa fritid- 

och kulturnämndens arbete. 

 

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 anta nedanstående som sitt yttrande över 

revisionens granskning av avtalsuppföljningen. 

Den granskning som nu redovisas är den tredje avseende avtalshantering 

under de senaste två åren. 2014-10-30 beslutade kommunfullmäktige, efter 
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en revisionsgranskning av samverkan vid avtalsmässiga förpliktelser mot 

externa aktörer, att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de aktiviteter 

som redovisas i svaret. Dessa aktiviteter inkluderade framtagande av 

avtalspolicy, en gemensam avtalsdatabas samt genomgång av 

delegationsordningarna. 

Hur detta arbete framskridit rapporteras till kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige två gånger per år i samband med rapporteringen av 

kommunfullmäktigeuppdrag. Uppdragen har i stor utsträckning legat på 

kommunjuristen och har med anledning av arbetsbelastning dragit ut på 

tiden. För att säkerställa att bl a utvecklingsarbetet som nämns ovan skulle 

kunna genomföras anställdes en jurist fr o m juni 2016 som förstärkning, 

något som även nämns i granskningsrapporten. Dock bör påpekas att denna 

förstärkning finns fram till juni 2017 och ej till 2017-12-31 som det står i 

rapporten. En pågående sjukskrivning påverkar dock nu takten i arbetet. 

I maj 2015 genomfördes en uppföljande granskning avseende fritid- och 

kulturnämndens avtalshantering på uppdrag av kommunstyrelsen. Denna 

granskning följer kommunstyrelsen upp genom att fritid- och kulturnämnden 

utöver att de fick i uppdrag att åtgärda påtalade brister, även fick i uppdrag 

att återkoppla till kommunstyrelsens arbetsutskott. Detta har hittills skett vid 

två tillfällen. 

Granskningen under 2016 har framför allt varit riktad mot fritid- och 

kulturnämnden och fokus har denna gång varit avtalsuppföljning. Nämnden 

har i sitt yttrande över granskningsrapporten beslutat att ge i uppdrag till 

fritid- och kulturförvaltningen att framarbeta förslag för att skapa nya 

förutsättningar för att möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv 

avtalsuppföljning, att utföra de förbättringar och rekommendationer som 

angetts i revisionsrapporten samt att en delredovisning ges av arbetet i 

december 2016 och en slutredovisning i mars 2017.  

Att revisionen gör en ny granskning under 2016 visar att de ser vikten och 

allvaret av att avtalsfrågorna hanteras på ett bra och korrekt vis i 

kommunen. Kommunstyrelsen kan bara instämma i detta och ser behovet av 

hög prioritering av kommunfullmäktiges uppdrag liksom vikten av att följa 

fritid- och kulturnämndens arbete. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Anna-Karin Sonesson 

Revisionen 
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§ 355 Dnr 2016-000591 059 

Remissvar om arbetsklausuler och social hänsyn i 
offentlig upphandling (SOU 2016:15) 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tagit del av förslaget och avlämnar följande 

synpunkter. 

Utredningen har haft i uppdrag att dels utreda förutsättningarna för en svensk 

ratifikation av Internationella arbetsorganisationens (ILO) konvention nr 94, 

dels göra en internationell jämförelse av användningen av sociala villkor vid 

offentlig upphandling. Betänkandet består därför av två delar. I den första 

delen analyseras förutsättningarna för Sverige att ratificera ILOs konvention 

nr 94. I den andra delen görs den internationella jämförelsen. 

 

Ratificering av ILOs konvention nr 94 

ILOs konvention nr 94 innebär en skyldighet för ratificerande stater att se till 

att det i statliga myndigheters offentliga upphandling ska anges s.k. 

arbetsklausuler i kontraktsvillkoren. 

Utredningen har analyserat konventionen i förhållanden till gällande rätt och 

konstaterat att det är möjligt att använda särskilda kontraktsvillkor i form av 

arbetsklausuler motsvarande de som anges i ILOs konvention nr 94 under 

förutsättning att arbetsklausulerna utformas på ett sådant sätt att de är 

förenliga med de upphandlingsrättsliga principerna om proportionalitet, 

likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet och ömsesidigt samt i övrigt 

är förenliga med EU-rätten.  

Utredningen har också bedömt att konventionen kan genomföras med 

respekt för den svenska arbetsmarknadsmodellen.  

Sammanfattningsvis är det utredningens bedömning att 2014 års 

upphandlingsdirektiv inte utgör ett hinder för att Sverige ska kunna ratificera 

konventionen och införa arbetsklausuler i offentlig upphandling. 

 

Internationell jämförelse av sociala villkor i offentlig upphandling 

Utredningen har, när det gäller den internationella jämförelsen, valt att 

fokusera på arbetsmarknadsrelaterade villkor i offentlig upphandling. 
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Villkoren handlar om att leverantörer som utför uppdrag inom ramen för 

offentlig upphandling t.ex. ska erbjuda sysselsättning förlångtidsarbetslösa 

eller praktikanter. Utredningen beskriver exempel från ett antal länder och 

redogör för de rättsliga förutsättningarna för att ställa sådana villkor. 

I majoriteten av de redovisade exemplen är det frivilligt för de upphandlande 

myndigheterna att ställa sociala krav i offentlig upphandling även om det 

finns en formell uppmaning om att ställa sådana krav. Det är vanligt att det 

av en handledning eller liknande framgår i vilka upphandlingar 

sysselsättningsrelaterade villkor bör eller ska användas. Detta anges vanligen 

genom att det ska röra sig om upphandlingskontrakt inom ett visst område, 

t.ex. bygg- och anläggning. 

Slutligen kan konstateras att det av flera exempel framgår att det ansetts 

möjligt att ställa sysselsättningsrelaterade krav i flera av 

upphandlingsprocessens faser. 

Ronneby kommun har erfarenhet av att både ställa sociala och etiska krav 

samt sysselsättningsrelaterade krav i upphandlingar. 

Ronneby kommun ställer sociala och etiska krav bl a att gällande svenska 

kollektivavtal för arbete inte åsidosätts. Om leverantören inte tecknat 

svenska kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla och detsamma 

för eventuella underleverantörer. Kommunen ställer även, där så är lämpligt, 

krav på lärlingsplatser s.k. lärlingsklausuler.  

 

Förslag till beslut 

Ronneby kommun ställer sig bakom utredningens förslag om att ratificera 

ILOs konvention nr 94 samt att möjligheter att ställa 

sysselsättningsrelaterade krav i flera av upphandlingsprocessens faser.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

yttra sig om arbetsklausuler och social hänsyn i offentlig upphandling (SOU 

2016:15). 

 

Deltar i debatten 

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

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

Peter Bowin (V) yrkar, med stöd av Tommy Andersson (S), på att ändra 

yttrandet till: Ronneby ställer sig i grunden positiv till utredningens förslag 

om att ratificera ILOs konvention nr 94 samt att det finns möjligheter att 

ställa sysselsättningsrelaterade krav i flera av upphandlingsprocessens faser. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för eget yrkande om bifall för kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för Roger Fredrikssons (M) yrkande. 

Nej-röst för Tommy Anderssons (S) m.fl. yrkande.  

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, med åtta (8) ja-röster och sju (7) nej-röster 

finner ordförande Roger Fredriksson (M) att kommunstyrelsen beslutar att 

inte yttra sig i frågan. Ledamöterna röstade enligt nedan. 

Ledamot   Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X 

Åsa Evaldsson (M) X 

Lennart Förberg (M) X 

Kenneth Michaelsson (C) X 

Silke Jakob (C) X    

Roger Gardell (L) X    

Malin Norfall (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X 

Jan-Eric Wildros (S)  X 

Malin Månsson (S)  X 

Ola Robertsson (S)  X 

Peter Bowin (V)  X 

Lova Necksten (MP)  X   

Nicolas Westrup (SD) X 

Tomas Lund (SD) X                                          
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte yttra sig om arbetsklausuler och social 

hänsyn i offentlig upphandling (SOU 2016:15). 

Ledamöterna i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet 

reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingsenheten, Teo Zickbauer 
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§ 356 Dnr 2016-000603 059 

Avyttring av fastigheter AB Ronnebyhus  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2012, § 42, dnr KS 2011/399, 

att ställa sig positiv till styrelsen för AB Ronnebyhus beslut ”Strategi för 

fastighetsutveckling och bostadsmarknad i balans”, se protokollsutdrag 

bilaga 1.  

Därvid beslutade kommunfullmäktige bl. a. att ge bolagsstyrelsen i uppdrag 

att ta fram förslag på ytterligare avyttring av fastigheter, ca 250 lägenheter, i 

Ronneby och Kallinge, punkt 12 beslutet. 

Enligt Peter Persson, verkställande direktör för Ronnebyhus AB, har bolaget 

med anledning av beslutet om avyttring hittills sålt fastigheter omfattande 

totalt 130 lägenheter. Avyttringsprocessen har dock avbrutits i avsaknad av 

lämpliga anbud. Bolaget arbetar aktivt med att på nytt påbörja försäljningen 

av dessa fastigheter 2.  

Bedömning 

Syftet med försäljningen är att få medel till att investera i nybyggnation av 

bostäder. Att använda medel från avyttringen är ett sätt för kommunen att 

inte behöva låna pengar för att göra investeringen. Kommunfullmäktiges 

ägaransvar för bolaget säkerställs, utöver vad som föreskrivs i 

bolagsordningen, genom ägardirektiv. Uppdragen om avyttring av lägenheter 

ska således beslutas i form av ägardirektiv till AB Ronnebyhus. 

Ägardirektiv blir rättsligt bindande för bolaget genom beslut av 

bolagsstämman, i detta fall s.k. extra bolagsstämma. Av kommunfullmäktige 

utsett stämmoombud ska förses med instruktion från fullmäktige, punkt 12 

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag (KF § 

86/2006). Förslag till ombudsinstruktion vid bolagsstämma för AB 

Ronnebyhus bifogas, bilaga 2. 

Ekonomichef har ombetts att yttra sig rörande skattemässiga konsekvenser, 

dock har undertecknad inte fått in ett yttrande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 
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att fastställa följande ägardirektiv för AB Ronnebyhus. 

att slutföra de försäljningar av de fastigheter i Kallinge som ej är verkställda 

i enlighet med beslut den 23 februari 2012, § 42 

Bolaget får i uppdrag att avyttra ytterligare 300 lägenheter till och med 

halvårsskiftet 2017. 

Medel från avyttringen av de 300 lägenheterna används för bolagets 

nybyggnation av bostäder 

att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför extra 

bolagsstämma avseende AB Ronnebyhus, se bilaga 2.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

- att fastställa följande ägardirektiv för AB Ronnebyhus. 

- att slutföra de försäljningar av de fastigheter i Kallinge 

som ej är verkställda i enlighet med beslut den 23 

februari 2012, § 42 

- Bolaget får i uppdrag att avyttra ytterligare 300 

lägenheter till och med halvårsskiftet 2017. 

- Medel från avyttringen av de 300 lägenheterna 

används för bolagets nybyggnation av bostäder 

- att fastställa instruktion till kommunens 

bolagsstämmoombud inför extra bolagsstämma 

avseende AB Ronnebyhus, se bilaga 2. 

 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Malin Månsson (S), Ola 

Robertsson (S), Peter Bowin (V), Lennarth Förberg (M), Roger Gardell (L) 

och Nicolas Westrup (SD). 

Mötet ajourneras tio min på begäran av ledamot Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till det reviderade förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott med ett tillägg i tredje strecksatsen (andra 

attsatsen) om att avyttra ytterligare 300 lägenheter i Ronneby och Kallinge 

tätorter till och med halvårsskiftet år 2017. 
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Ola Robertsson (S) yrkar, med stöd av Tommy Andersson (S), Malin Norfall 

(S), Jan-Eric Wildros (S) och Peter Bowin (V), på återremiss för samtal 

mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och presidiet i AB Ronnebyhus 

styrelse.  

      

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer avgörande idag mot 

återremissyrkandet och finner bifall för avgörande idag.   

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

JA-röst för avgörande idag. 

Nej-röst för Ola Robertssons (S) m.fl. återremissyrkande.    

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) yrkande och finner bifall för detsamma. 

 

Omröstningsresultat 1 

Efter företagen omröstning, med åtta (8) ja-röster och sju (7) nej-röster 

finner ordförande Roger Fredriksson (M) att Kommunstyrelsen bifaller 

Kenneth Michaelssons (C) yrkande. Ledamöterna röstade enligt nedan. 

Ledamot   Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X 

Åsa Evaldsson (M) X 

Lennart Förberg (M) X 

Kenneth Michaelsson (C) X 

Silke Jakob (C) X    

Roger Gardell (L) X    

Malin Norfall (S)  X  

Tommy Andersson (S)  X 

Jan-Eric Wildros (S)  X 

Malin Månsson (S)  X 

Ola Robertsson (S)  X 

Peter Bowin (V)  X 

Lova Necksten (MP)  X   

Nicolas Westrup (SD) X 

Tomas Lund (SD) X                  
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

- att fastställa följande ägardirektiv för AB Ronnebyhus. 

- att slutföra de försäljningar av de fastigheter i Kallinge 

som ej är verkställda i enlighet med beslut den 23 

februari 2012, § 42 

- Bolaget får i uppdrag att avyttra ytterligare 300 

lägenheter i Ronneby och Kallinge tätorter till och 

med halvårsskiftet 2017. 

- Medel från avyttringen av de 300 lägenheterna 

används för bolagets nybyggnation av bostäder 

- att fastställa instruktion till kommunens 

bolagsstämmoombud inför extra bolagsstämma 

avseende AB Ronnebyhus, se bilaga 2. 

 

Bilaga 1, Beslut kommunfullmäktige den 23 februari 2012, § 42, dnr KS  

2011/399, Beslut om Ronnebyhus strategier för framtiden 

 

Bilaga 2, Instruktioner till stämmoombud vid extra bolagsstämma i AB 

Ronnebyhus 

 

 ________________ 
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§ 357 Dnr 2016-000609 014 

Kommunikation Kilen 

 

Sammanfattning  

Inom kort kommer inbjudan till markanvisningstävling för Kvarteret Kilen 

att skickas ut. För att denna ska bli lyckad och locka många tävlingsbidrag 

krävs samordnad kommunikation och marknadsföring.  

Under de senaste två tre åren har Ronneby Kommun spritt budskapet om den 

nya stadsdelen som ska bli ”hållbar på riktigt” och detta har skapat en 

förväntan hos många. Nu behöver den förväntan mötas i kommunikationen 

och marknadsföringen av området.  

Det finns två huvudmål med kommunikationen. Dels att locka bidrag till 

markanvisningstävlingen och dels att skapa förståelse och intresse för 

projektet hos innevånarna.  

Med tanke på tidsbristen har projektgruppen som arbetar med Kilen vänt sig 

till kommunikationsbyrån Kreation, med vilka Ronneby Kommun har 

ramavtal, och bett dem om ett förslag. 

Kreations förslag är uppdelat i fem delmoment: 

1. Kommunikationsplan 

2. Enkel grafisk profil – kreativt arbete/original 

3. Hemsida – design/programmering 

4. Kampanjkoncept – kreativt arbete/original 

5. Sociala medier – koncept/design 

Den beräknade kostnaden för detta (Kreations tid) är: 180 000 kr. 

Arbetet bör påbörjas omgående för att kunna skicka ut inbjudan till 

markansvisningstävlingen redan första november.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar medel för att genomföra arbetet 

enligt Kreations förslag.  
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Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna förslaget och finansieringen sker genom kommunstyrelsen konto 

för oförutsedda utgifter.  

 

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 godkänna förslaget enlig nedan och 

finansieringen sker genom kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter.  

Kreations förslag är uppdelat i fem delmoment: 

1. Kommunikationsplan 

2. Enkel grafisk profil – kreativt arbete/original 

3. Hemsida – design/programmering 

4. Kampanjkoncept – kreativt arbete/original 

5. Sociala medier – koncept/design 

Den beräknade kostnaden för detta (Kreations tid) är: 180 000 kr. 

Arbetet bör påbörjas omgående för att kunna skicka ut inbjudan till 

markansvisningstävlingen redan första november. 

________________ 

Exp: 

Johan Sandberg, enhetschef, Cefur 

Kommunledningsförvaltningen, Anna Hansen 

Ekonomienheten 
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§ 358 Dnr 2016-000604 041 

Förslag till investeringsbudget 2017 för Ronneby Miljö 
och Teknik AB samt information om budget 2017. 

 

Sammanfattning  

Förslag till investeringsbudget 2017 for Ronnebv Miliö och Teknik AB samt 

redovisning av investeringsplan fram till 2025. 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att 

anta redovisad investeringsbudget för 2017. (Bilaga i kommunstyrelsens 

arbetsutskotts underlag. För information bifogas budgeten för Ronneby 

Miljö och Teknik AB, vilken är beslutad av Styrelsen 2016-09-29.)  

Förslag till beslut 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att 

anta redovisad investeringsbudget för 2017.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta redovisad investeringsbudget för år 2017 för 

Ronneby Miljö och Teknik AB. 

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 anta redovisad 

investeringsbudget för år 2017 för Ronneby Miljö och Teknik AB. 

________________ 
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§ 359 Dnr 2016-000605 041 

Förslag till investeringsbudget 2017 för Ronneby 
Miljöteknik Energi AB samt information om budget 
2017. 

 

Sammanfattning  

Förslag till investeringsbudget 2017 för Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att 

anta redovisad investeringsbudget för 2017. (Bilaga i kommunstyrelsens 

arbetsutskotts underlag. För information bifogas budgeten för Ronneby 

Miljöteknik Energi AB vilken är beslutad av Styrelsen 2016-09-29.)  

Förslag till beslut 

Ronneby Miljöteknik Energi AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att 

anta redovisad investeringsbudget för 2017.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att anta redovisad investeringsbudget för år 2017 

för Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

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 föreslår kommunfullmäktige att anta redovisad 

investeringsbudget för år 2017 för Ronneby Miljöteknik Energi AB. 

________________ 
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§ 360 Dnr 2016-000601 014 

Förslag till komplettering av befintlig strategiplan 
gällande fiberutbyggnaden i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Komplettering av befintlig strategiplan för fiberutbyggnad i Ronneby 

kommun.  

Förslag till beslut 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige att 

komplettera beslutad strategiplan för Fiber med att omprioritera utbyggnaden 

så att: 

Alla tätorter i Ronneby kommun byggs ut under 2017.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att komplettera beslutad strategiplan för Fiber med att 

omprioritera utbyggnaden så att: 

Alla tätorter i Ronneby kommun byggs ut under år 2017. 

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 komplettera 

beslutad strategiplan för Fiber med att omprioritera utbyggnaden så att: 

Alla tätorter i Ronneby kommun byggs ut under år 2017. 

________________ 
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§ 361 Dnr 2016-000602 346 

Förslag till taxor 2017 för VA, Renhållning, Elnät och 
Fiber 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse har inkommit med förslag till 

kommunfullmäktige på taxor för 2017.  

Förslag till beslut 

Förslag till taxor 2017 för VA. Renhållning. Elnät och Fiber. 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse föreslår kommunfullmäktige 

följande taxor för 2017. 

 

Vatten och Avlopp. 

Förbrukningstaxan föreslås en höjning med 4% både på rörlig och fast 

avgift. 

Höjningen motiveras med stora kommande investeringar samt att budgeten 

visar på ett negativt resultat. 

Anläggningsavgiften föreslås oförändrad. 

 

Renhållningen. 

För fraktionerna osorterat och latrin föreslås en höjning med 20% 

Höjning har gjorts med 20% de sista åren och antal kunder har minskat. 

Vårt mål är att vi inte ska ha dessa fraktioner kvar. Under år 2017 och 2018 

genomförs beslutad fastighetsnära insamling (FNI). Kommunfullmäktige har 

redan beslutar om taxa för FNI. 

För de som kommer att ha befintligt sophämtningssystem kvar under 2017 

föreslås oförändrad taxa. 

 

Elnät. 

Fram till att ny taxa är framtagen under 2017 föreslås ingen taxehöjning på 

Elnät. 
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Det pågår framtagning av ny taxa för elnät och denna skall vara färdig 

under år 2017. 

Anslutningstaxan för elnät föreslås vara oförändrad. 

 

Fiber. 

Anslutningsavgiften för fiber föreslås vara oförändrad under 2017. 

Miljötekniks styrelse har delegation på denna taxa. Redovisas bara som 

information.  

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att fastslå taxor enligt förslag från Ronneby 

Miljö och Teknik AB:s styrelse. 

 

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 för år 2017 fastslå 

taxor enligt nedanstående förslag från Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

styrelse. 

Vatten och Avlopp. 

Förbrukningstaxan föreslås en höjning med 4% både på rörlig och fast 

avgift. 

Anläggningsavgiften föreslås oförändrad. 

 

Renhållningen. 

För fraktionerna osorterat och latrin föreslås en höjning med 20%. 
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För de som kommer att ha befintligt sophämtningssystem kvar under år 2017 

föreslås oförändrad taxa. 

 

Elnät. 

Fram till att ny taxa är framtagen under år 2017 föreslås ingen taxehöjning 

på Elnät. 

Anslutningstaxan för elnät föreslås vara oförändrad. 

 

Fiber. 

Anslutningsavgiften för fiber föreslås vara oförändrad under år 2017. 

________________ 
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§ 362 Dnr 2016-000592 260 

Fiberutbyggnad i Ronneby Kommun 

 

Sammanfattning  

Flera aktörer vill bygga ut fibernät inom Ronneby Kommun. Inga avtal om 

fiber i kommunens mark finns. Med utgångspunkt i SKL:s avtal har ett 

standardavtal tagits fram.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta att 

bilagt avtal ska användas för fiberutbyggnad i kommunens mark 

Beslut kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-10-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra tekniska förvaltningen att 

se över formuleringen i §4-5 samt tidsaspekten och att föreslå 

kommunstyrelsen att den reviderade upplagan av avtalet ska användas för 

fiberutbyggnad i kommunens mark. 

Ledamöterna från Socialdemokraterna och vänsterpartiet deltar inte i 

beslutet.  

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Jan-Eric Wildros (S), ersättare 

Willy Persson (KD) och Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar på att avgöra frågan i kommunfullmäktige. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Tommy Andersson 

(S) yrkande om avgörande i kommunfullmäktige och finner avslag. 
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Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att den reviderade upplagan av avtalet ska 

användas för fiberutbyggnad i kommunens mark. 

Markavtal fiber, Dir.2016-000592 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Eva Lydin 

 


