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Ylva Olsson (SD) 
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§ 207 Dnr 2015-000005 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 208 Dnr 2015-000109 101 

Information från näringslivschefen 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind informerar kommunstyrelsen om aktuellt läge 

kring näringslivsarbetet.      

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (FP) samt ersättare 

Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar notering av information till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

_______________ 

Exp: 

Torbjörn Lind  
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§ 209 Dnr 2014-000357 290 

Information Hulta förskola  

Sammanfattning  

Detaljplanen avseende Hulta fsk har nu vunnit laga kraft i Mark- och 

miljööverdomstolen och det finns nu ingen möjlighet att överklaga 

detaljplanen till ytterligare högre instans. Tekniska förvaltningen har tidigare 

informerat KSAU om de idegranar som finns på tomten som är fridlysta där 

nu Länsstyrelsen gett dispens att ta bort idegranarna. 

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare påbörjat projekteringen av den nya 

förskolan vilket har samråtts med KSAU. Detta har gjort att bygglovet 

kunnat hanteras av Byggnadsnämnden vilka gav bygglov för den nya 

förskolan 2015-04-23. 

Det finns dock möjlighet att överklaga bygglovet pga. ledningsrätten för 

Miljötekniks ledningar i detaljplanen, vilket KSAU fick information om vid 

tidigare tillfälle, och sådan överklagningsprocess följer motsvarande 

överklagningsprocess för detaljplanen. Tekniska förvaltningen har haft 

dialog med stadsarkitekt David Gillanders som bedömer chanserna vara 

obefintliga att ett sådant överklagande av bygglovet godkänns, pga att 

sakfrågan avseende detaljplanen redan är prövad i alla instanser. Troligen 

innebär även detta en kortare handläggningstid. 

Tekniska förvaltningen planerar att kunna gå ut med upphandling under 

slutet av oktober månad och ha byggstart våren 2016. Projektet planeras stå 

färdigt med inflyttning till påsk 2017. Ytterligare kostnad att ta fram 

förfrågningsunderlag till upphandlingen ligger på ca 500 tkr. 

Tekniska förvaltningen redovisade för KSAU 2014-08-04 det ekonomiska 

läget en bit in i planeringsprocessen. Tekniska förvaltningen har nu med 

färdiga ritningar, samt efter geoteknisk utredning och dialog med 

Miljöteknik, framtagit en detaljerad kalkyl, se redovisning. Budgetsumman 

förslås att hanteras i budgetprocessen inför 2016.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer risken minimal via dialog med David 

Gillander att bygget skulle stoppas om man påbörjar byggnation innan 

bygglovet vunnit laga kraft. 

Tekniska förvaltningen bedömer att förskolan kan vara klar till påsk 2017 

om inte något oförutsett inträffar.  
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Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU beslutar att budgetsumman 

hanteras inför budget 2016.  

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

budgetsumman hanteras inför budget 2016. 

Deltar i debatten 

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

Gardell (FP), Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy 

Andersson (S), Lennarth Förberg (M), Malin Norfall (S), Åsa Evaldsson 

(M), ersättarna Willy Persson (KD), Martin Moberg (S) samt Ylva Olsson 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar notering av information till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet.  

_______________ 

Exp: 

William Lavesson 
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§ 210 Dnr 2014-000511 866 

Konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar  

att anta rekommendationen att 1 % av byggkostnaden vid 

kommunkoncernens byggnationer ska anslås till konstnärlig utsmyckning, 

att ge Fritid- och kulturnämnden det övergripande ansvaret för offentlig 

konstnärlig utsmyckning i kommunen, 

att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utse ett utsmyckningsråd med 

tjänstemän från Fritid- och kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen 

med uppdrag att samverka med extern expertis. 

Bakgrunden till förslaget finns beskrivet i Fritid- och kulturnämndens 

protokoll från 2014-10-16.      

Bedömning 

Fritid- och kulturnämndens förslag har varit på remiss. Utbildningsnämnden 

samt socialnämnden ställer sig helt bakom Fritid- och kulturnämndens 

beslut. Miljö- och byggnadsnämnden anser att införandet av enprocentregeln 

är ett bra förslag och att kultur- och fritidsnämnden ska ha det övergripande 

ansvaret för offentlig utsmyckning i kommunen. Gestaltningsfrågor i 

kommunen handhas av miljö- och byggnadsförvaltningen. Konstnärlig 

utsmyckning är en del av gestaltning och därför anser nämnden att miljö- 

och byggnadsförvaltningen ska vara representerad av både stadsarkitekt och 

planarkitekt samt att utsmyckningsrådet ska utses av kommunstyrelsen. 

 

Tekniska förvaltningen yttrar sig inte avseende finansieringsformen av 

medel till offentlig utsmyckning då det är ett rent politiskt ställningstagande. 

Förvaltningen har dock listat ett flertal parametrar som de anser bör utredas 

eller klarläggas innan beslut tas i frågan. Dessa parametrar är: 

 

 Skall beslutet avse hela kommunkoncernen eller endast kommunens 

förvaltningar? Innebär förslaget att Fritid- och kulturnämnden skall 

foga över del av bolagens investeringsmedel, eller skall nämnden i 

detta fall endast bistå med experthjälp till bolagen inför 

utsmyckningens inköp och genomförande. 
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 Vad avses med ”byggkostnaden”? Innebär detta det totala 

investeringsbeloppet (dvs inklusive projektering och 

byggherrekostnader mm) eller endast entreprenadsumman? Innebär 

det den kalkylerade nivån eller den faktiska nivån efter färdigställd 

entreprenad? 

 Vad ingår i de för utsmyckning genererade medlen? Vi förutsätter att 

genererad peng skall täcka samtliga kostnader för planering, inköp 

och komplett genomförande (dvs inklusive ev. belysning, 

markarbete, transport mm). 

 Vad avses med ”byggnationer (ny- och ombyggnationer)”? Innebär 

detta samtliga investeringsprojekt eller endast husbyggnadsprojekt av 

viss dignitet. Investeringsanslag för ex. mindre anpassningsåtgärder 

samt avseende energibesparingsåtgärder, ventilationsåtgärder mfl 

känns som tveksamma som utsmyckningsgenererande projekt. 

 Skall tilldelade medel avse offentlig utsmyckning i fysisk anslutning 

till genererande byggprojekt, eller innebär det bara ett genererat 

anslag till utsmyckning någonstans inom kommunen? 

 Vilka förvaltningar skall ha representanter med i ett ev. 

utsmyckningsråd? I texten nämns tre förvaltningar emedan beslutet 

undantagit Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

Ronnebyhus skriver i sitt yttrande att man ser positivt på att den offentliga 

konsten lyfts fram i det offentliga rummet på ett mer strukturerat och 

strategisk sätt. Den offentliga konsten ska vara tillgänglig för alla och det 

kan endast formellt säkras genom att den finns i offentliga rum som 

kommunen/kommunkoncernen råder över. Förutsättningen är således att 

markanvändningen genom sitt ägarskap eller i detaljplan angivet ändamål 

säkerställer allmänhetens tillträde till platsen. Ronnebyhus driver sin 

verksamhet i huvudsak på kvartersmark vilket formellt innebär att 

allmänhetens tillträde begränsas. Ronnebyhus bostadsområden gestaltas i 

första hand för hyresgästerna dock med arkitektonisk hänsyn till 

angränsande stads- och landskapsrum och speciellt om byggnader ligger i 

direkt anslutning till och samverkar med ett offentligt rum såsom 

centrumgata, park, torg etc. Vilken konstnärlig utsmyckning som ska 

genomföras i bostadsområden och hur en rimlig kostnadsbild ser ut vid varje 

enskild byggnation vill Ronnebyhus besluta om efter samråd med 

hyresgästerna. Ronnebyhus ser dock positivt på föreslaget utsmyckningsråd 

och avser att använda sig av detta som rådgivande instans. 

 

Ronnebyhus skriver vidare att om man genomför byggnation där 

kommersiella lokaler inryms tillsammans med bostadslägenheter kan 

enprocentsrekommendationen användas om byggnation sker i direkt 

anslutning till och samverkar med ett offentligt rum. Rimligt är då att endast 
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beräkna summan för konstnärlig utsmyckning på den produktionskostnad 

som avser lokalerna. Beslut kan i detta fall fattas i enlighet med förslaget 

men med Ronnebyhus som medverkande i beslutsprocessen. 

 

Ronneby Miljö och Teknik AB svarar att Miljötekniks byggnader och 

anläggningar är väldigt specifika både till funktion och karaktär. Styrelsen 

anser därmed att förslag till beslut om utsmyckning av Ronneby Miljö och 

Teknik AB:s byggnader och anläggningar ska beslutas av Miljötekniks 

styrelse. Innan beslut fattas kan samråd göras med det eventuella framtida 

utsmyckningsrådet. 

 

Mot bakgrund av remissyttrandena görs bedömningen att frågan om en 

rekommendation att anslå 1 % av byggkostnaden för konstnärlig 

utsmyckning behöver utredas vidare för att få klarhet i de frågeställningar 

som har framkommit. Utredning bör utifrån framkomna synpunkter resultera 

i ett konkret förslag avseende organisation och ansvar, omfattning (kommun 

eller kommunkoncern), kriterier för när rekommendationen ska gälla mm.      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen yttrar sig inte avseende finansieringsformen av 

medel till offentlig utsmyckning då är detta ett rent politiskt 

ställningstagande. Avseende förslagets hantering av tilldelning mm anser vi 

dock att ett antal parametrar bör utredas, se bedömning ovan, innan beslut 

fattas i frågan.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att kommunledningsförvaltningen får i 

uppdrag att i samarbete med kommunens förvaltningar och bolag djupare 

utreda frågan om en rekommendation att anslå 1 % av byggkostnaden för 

konstnärlig utsmyckning. Utredning bör utifrån framkomna synpunkter 

resultera i ett konkret förslag avseende organisation och ansvar, omfattning 

(kommun eller kommunkoncern), kriterier för när rekommendationen ska 

gälla mm.      
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med 

kommunens förvaltningar och bolag djupare utreda frågan om en 

rekommendation att anslå 1 % av byggkostnaden för konstnärlig 

utsmyckning. Utredning bör utifrån framkomna synpunkter resultera 

i ett konkret förslag avseende organisation och ansvar, omfattning 

(kommun eller kommunkoncern), kriterier för när rekommendationen 

ska gälla mm. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Roger Gardell (FP) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med 

kommunens förvaltningar och bolag djupare utreda frågan om en 

rekommendation att anslå 1 % av byggkostnaden för konstnärlig 

utsmyckning. Utredning bör utifrån framkomna synpunkter resultera 

i ett konkret förslag avseende organisation och ansvar, omfattning 

(kommun eller kommunkoncern), kriterier för när rekommendationen 

ska gälla mm. 

_______________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(52) 
2015-08-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 211 Dnr 2014-000281 109 

Besvarande av medborgarförslag angående farthindret 
"guppet" på Strandgatan, från Nils Danielsson 

Sammanfattning  

Nils Danielsson har inkommit med ett förslag om att ta bort guppet (farthindret) på 

Strandgatan.      

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen som lämnat följande 

yttrande: 

”Strandgatan är en av de mest belastade gatorna i Ronneby centrum. Gatan 

sträcker sig mellan Vierydsvägen (Stadshusrondellen) till Gångbrogatan 

(rondellen). 

Det finns ett upphöjt övergångsställe på Strandgatan strax efter korsningen 

till Prinsgatan. Hastigheten på denna sträcka och förbi övergångsstället är 30 

km/h. Nivån på övergångsstället är ca 10 cm ovanför gatans asfaltsyta. 

Övergångsstället är länken mellan gångbanan längst med Ronnebyån och de 

andra gångbanorna som fortsätter vidare till inre centrum. Syftet med detta 

upphöjda övergångsställe är att skydda de gående för att ta sig över gatan på 

ett säkert sätt dessutom hålla ner hastigheten som annars kan ha en tendens 

att öka på en sådan raksträcka.”  

Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

______________ 
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§ 212 Dnr 2012-000243 253 

Förslag försäljning av del av fastigheten Svenstorp 2:2, 
Tallet, Nyhemsvägen 29, Bräkne-Hoby 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i § 230/2012 att tillstyrka en försäljning av en 

avstyckad del, enligt karta sida 3 av Svenstorp 2:2, Nyhemsvägen 29, 

Bräkne-Hoby samt att Kommunfullmäktige gav delegation till 

Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av Svenstorp 2:2. 

Att innan slutligt beslut fattas gällande försäljning ska till Kommunstyrelsen 

en redovisning göras om hur lokalfrågan för föreningarna är löst. Fastigheten 

har varit utannonserad genom Sydostfastigheter Mäklarbyrå i Ronneby under 

våren.      

Bedömning 

Budgivningen har givit vid handen att en budgivare, Leonard Thernström.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tillstyrka en försäljning och 

föreslår kommunstyrelsen att godkänna en försäljning av del av Svenstorp 

2:2, Tallet, till Leonard Thernström för 2 450 000 kronor.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 tillstyrka en försäljning 

 föreslå kommunstyrelsen att godkänna en försäljning av del av 

Svenstorp 2:2, Tallet, till Leonard Thernström för 2 450 000 kronor 

Deltar i debatten 

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

Robertsson (S), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup 

(SD), Tomas Lund (SD), Malin Månsson (S), Peter Bowin (V), Kenneth 

Michaelsson (C) samt ersättarna Willy Persson (KD) och Ylva Olsson (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att: 

 godkänna en försäljning av del av Svenstorp 2:2, Tallet, till Leonard 

Thernström för 2 450 000 kronor  

 ärendet kompletteras med avtalet till justering av protokoll 

 

Ledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar att kommunstyrelsen återremitterar 

ärendet för att inhämta Bräkne-Hobybonas åsikter om ändamålet av 

byggnaden.   

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på huruvida 

försäljning av fastigheten ska ske idag eller inte och finner att 

kommunstyrelsen beslutar att försäljning av fastigheten ska ske idag. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för försäljning av fastigheten idag  

Nej- röst för att försäljning av fastigheten inte ska ske idag  

Omröstningsresultat 1 

Kommunstyrelsen beslutar att försäljning av fastigheten ska ske idag med 13 

ja- röster mot 2 nej-röst. 

Ledamöter/tjänstgörande 

ersättare 

Parti Ja-

röst 

Nej-

röst 

Avstår från 

att rösta 

Roger Fredriksson  M X   

Åsa Evaldsson  M X   

Lennarth Förberg M X   

Kenneth Michaelsson C X   

Tim Svanberg C X   

Roger Gardell FP 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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Propositionsordning 2 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 godkänna en försäljning av del av Svenstorp 2:2, Tallet, till Leonard 

Thernström för 2 450 000 kronor  

 ärendet kompletteras med avtalet till justering av protokoll 

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

_______________ 

Exp:  

Ola Liljerum 
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§ 213 Dnr 2014-000356 109 

Besvarande av medborgarförslag från Karolina Åhdal 
inrättande av hundbad 

Sammanfattning  

Karolina Ådahl har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår att ett 

speciellt hundbad inrättas. Hundägare har i nuläget mycket svårt att låta sina 

hundar bada utomhus på sommaren eftersom det råder hundförbud vid de 

flesta badstränder. Även på badplatser utan hundförbudsskylt finns rädslan 

att någon person ska ta illa upp av hundens närvaro på stranden. Förslaget 

har remitterats till Fritid- och kulturförvaltningen. 

Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen: 

Karolina Ådahl föreslår i ett medborgarförslag att ett speciellt hundbad ska 

inrättas. Förslagsställaren ser begränsningar för hundar att få tillträde till 

badplatser även utan förbudsskyltar. Det förslås att en hundstrand blir 

verklighet där varma hundar kan få tillträde. Fritid- och kulturnämnden har 

genom förvaltningen en pågående översyn av kommunens badplatser där 

även djur ska beaktas. En presentation med förslag skall presenteras 

nämnden. 

Ärendet har återremitterats till Fritid- och kulturförvaltningen samt till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen: 

Karolina Ådahl föreslår i medborgarförslag att ett speciellt hundbad ska 

inrättas. Förslagsställaren ser begränsningar för hundar att få tillträde till 

badplatser även utan förbudsskyltar. Det föreslås att en ”hundstrand” blir 

verklighet där varma hundar kan få tillträde Regelverket säger att finns det 

förbudsskylt är det förbjudet med hundbad. Finns ingen skylt är det tillåtet 

med hundbad. Förvaltningen har i den pågående översynen konstaterat att 

det finns möjlighet att vid varje badplats av de 16 som kommunen är 

delaktig i markera en badplats för hundar. 

Fritid- och kulturnämnden har genom förvaltningen en pågående översyn av 

kommunens badplatser där även djur skall beaktas. En presentation med 

förslag skall efter utredning presenteras för nämnden. Beslutad och befintlig 

hundbadplats finns i nuläget i Karlsnäs. Fritid- och kulturnämnden anser 

medborgarförslaget därmed besvarat. 
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Remissyttrande från Miljö- och byggnadsförvaltningen: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det inte lämpligt att göra alla 

kommunala badplatser till hundbadplatser på kvällstid såsom föreslås i 

medborgarförslaget från Lena Abrahamsson. Det kan däremot vara bra, 

såsom föreslås i medborgarförslaget från Karolina Ådahl, att hundbadplats 

inrättas på någon lämplig plats. Detta som del av något/några av baden eller 

på separat plats. 

Inom Ronneby kommun är det tillåtet för hundar att bada på badplatser som 

inte är kommunala. Som anges i medborgarförslaget kan det emellertid 

upplevas lite osäkert hur det uppfattas av andra badande. Att hundar badar 

tillsammans med människor innebär förmodligen inte någon smittorisk. 

Däremot kan det finnas allergiska personer och badande som på annat sätt 

kan uppleva det störande med hundar i vattnet. 

Bedömning 

Det finns drygt 3 000 hundar i Ronneby kommun och avsaknaden av tillåtna 

badplatser för dessa utgör ett problem för många hundägare. Bad för hunden 

är härligt under varma sommardagar och hundbadplatser ger hela familjen 

möjlighet att vara tillsammans på stranden utan att någon måste stanna 

hemma som hundvakt. Förutom detta kan förhoppningsvis olyckor med 

husdjur kvarlämnade i solheta bilar och husvagnar förebyggas. Bland de 

kommuner som har inrättat hundbadplatser används detta dessutom som ett 

sätt att marknadsföra sig vilket kan leda till en positiv utveckling av 

besöksnäringen. 

Ronneby kommun är delaktig i 16 badplatser och samtliga badplatser kan 

avdelas för att anvisa hundägare en hundbadplats. En särskild anvisad plats 

eliminerar samtidigt risken att badande eller allergiska personer upplever 

hundar i området som störande.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att med anledning av ovanstående skrivning att 

medborgarförslaget skall anses vara besvarat.      

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt hänvisa till att 

kommunen har en hundbadplats.     
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Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Malin Månsson (S) samt ersättare Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsen arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget samt hänvisa till att kommunen har en hundbadplats.     

________________ 
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§ 214 Dnr 2014-000154 109 

Besvarande av medborgarförslag angående bad för 
hundar på kommunala badplatser efter kl 17. 

Sammanfattning  

Lena Abrahamsson har lämnat medborgarförslag om tillåtelse att hundar ska 

kunna bada vid kommunala badplatser efter klockan 17 dagligen även om 

förbudsskyltar för att bada hundar finns uppsatta. Förbudsskyltarna vid 

samtliga kommunala badplatser gör det svårt för hundägare att ta sig till en 

badplats. Det borde även vara av intresse för turister som besöker kommunen 

och eventuellt vill bada sina hundar. Medborgarförslaget har remitterats till 

Fritid- och kulturförvaltningen. 

Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen:  

Lena Abrahamsson har i ett medborgarförslag lagt fram sin vilja att alla 

kommunala badplatser blev tillåtna för hundar att bada på efter klockan 

17:00 varje dag. Detta även om förbudsskyltar för hund finns. LA pekar på 

att hon som hundägare har svårt att komma till en badplats där det är tillåtet 

att bada hundar. LA pekar samtidigt på att det skulle underlätta och främja 

turisternas möjlighet till att bada sina hundar. 

I grunden är alla badplatser tillåtna som badplatser för hundar om inget annat 

beslutats. På badplatserna inom Ronneby kommun är skyltar med olika 

innehåll uppsatta. Från ett helt förbud för hundar till att det endast behövs ett 

koppel för att bada dem. Vid någon plats saknas helt skyltning i frågan. Inom 

Fritid- och kulturförvaltningen pågår en översyn av badplatser i Ronneby 

kommun och frågan kring bad för hundar och även hästar har aktualiserats.  

Ärendet har återremitterats till Fritid- och kulturförvaltningen samt till 

Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Remissyttrande från Fritid- och kulturförvaltningen: 

Förslagsställaren Lena Abrahamsson vill att alla kommunala badplatser i 

Ronneby kommun ska vara tillåtna för hund bad efter klockan 17:00 oavsett 

om det finns förbudsskyltar eller inte. Lena Abrahamsson påpekar att även 

turister kan stanna i Ronneby för att bada sina hundar. 

På de 16 badplatser som kommunen är delaktig i är skyltningen inte till fullo. 

Regelverken säger att om skylt saknas är det godkänt för hund bad. Finns 

förbudsskylt är det förbjudet med hund bad. Förvaltningen har uppdraget 

gällande en översyn av samtliga 16 badplatser och har gjort en inventering. 

På samtliga badplatser finns möjligheten till hund bad på särskild aviserad 
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plats under hela dagen. Skyltar ska i så fall tydligt markera platsen där 

hundar tillåts. Att begränsa möjligheten för hund bad genom tider skapar 

troligen dispyter om det samtidigt står skyltar med ett annat budskap. 

Fritid- och kulturnämnden anser att hund bad är en tillgång för kommunen 

och ställer sig bakom förslagsställarens intentioner. FoK vill dock att varje 

badplats har sin markerade plats där hundar tillåts hela dagen och att det inte 

begränsas med klockslag. Fritid- och kulturnämnden anser 

medborgarförslaget därmed besvarat.  

Remissyttrande från Miljö- och byggnadsförvaltningen: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen bedömer det inte lämpligt att göra alla 

kommunala badplatser till hundbadplatser på kvällstid såsom föreslås i 

medborgarförslaget från Lena Abrahamsson. 

Det kan däremot vara bra, såsom föreslås i medborgarförslaget från Karolina 

Ådahl, att hundbadplats inrättas på någon lämplig plats. Detta som del av 

något/några av baden eller på separat plats. 

Inom Ronneby kommun är det tillåtet för hundar att bada på badplatser som 

inte är kommunala. Som anges i medborgarförslaget kan det emellertid 

upplevas lite osäkert hur det uppfattas av andra badande. 

Att hundar badar tillsammans med människor innebär förmodligen inte 

någon smittorisk. Däremot kan det finnas allergiska personer och badande 

som på annat sätt kan uppleva det störande med hundar i vattnet.    

Bedömning 

Det finns drygt 3 000 hundar i Ronneby kommun och avsaknaden av tillåtna 

badplatser för dessa utgör ett problem för många hundägare. Bad för hunden 

är härligt under varma sommardagar och hundbadplatser ger hela familjen 

möjlighet att vara tillsammans på stranden utan att någon måste stanna 

hemma som hundvakt. Förutom detta kan förhoppningsvis olyckor med 

husdjur kvarlämnade i solheta bilar och husvagnar förebyggas. Bland de 

kommuner som har inrättat hundbadplatser används detta dessutom som ett 

sätt att marknadsföra sig vilket kan leda till en positiv utveckling av 

besöksnäringen. 

Ronneby kommun är delaktig i 16 badplatser och samtliga badplatser kan 

avdelas för att anvisa hundägare en hundbadplats. En särskild anvisad plats 

eliminerar samtidigt risken att badande eller allergiska personer upplever 

hundar i vattnet som störande.      
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att med anledning av ovanstående skrivning att 

medborgarförslaget skall anses vara besvarat.   

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget samt hänvisa till att 

kommunen har en hundbadplats.     

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Malin Månsson (S) samt ersättare Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsen arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget samt hänvisa till att kommunen har en hundbadplats.     

________________ 
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§ 215 Dnr 2015-000264 610 

Förslag till tentamenstaxa på Kunskapskällan för icke 
kommuninvånare 

Sammanfattning  

Kunskapskällan erbjuder kompetenshöjande insatser för vuxna – lokalt och 

regionalt. Detta sker i huvudsak genom att erbjuda utbildningar på 

högskolenivå, yrkeshögskolenivå eller genom uppdragsutbildningar. 

Kunskapskällans regionala perspektiv skapar underlag för att stärka de 

lokala möjligheterna. 

Utöver utbildningar erbjuder Kunskapskällan möjlighet för enskilda vuxna 

att tentera. Detta förslag avser tentamen för de enskilda vuxna som inte ingår 

i någon studiegrupp på Kunskapskällan, utan studerar helt på egen hand. 

Idag är det kostnadsfritt för alla att tentera på Kunskapskällan, oavsett 

bostadsort. 

En tentamen kräver personella resurser i form av tentamensvakt (oftast 4-6 

timmar per tillfälle) samt lokal. Antalet enskilda tentamenstillfällen på 

Kunskapskällan har ökat för varje år. Andelen icke kommuninvånare som 

skriver enskild tentamen svarar för ungefär hälften av dessa. Siffrorna nedan 

anger tentamen som inte är relaterad till de studiegrupper som finns på 

Kunskapskällan: 

2012 skrevs 41 tentamen, varav 19 var icke kommuninvånare (46 %) 

2013 skrevs 84 tentamen, varav 49 var icke kommuninvånare (58 %) 

2014 skrevs 108 tentamen, varav 53 var icke kommuninvånare (49 %) 

En taxa för tentamen för icke kommuninvånare skulle skapa möjlighet att 

erbjuda extern tentamensvakt timanställning.  

Bedömning 

Det har visat sig att tentamenshantering av enskilda studenter kräver mer och 

mer av personella resurser i Kunskapskällans verksamhet. Antalet enskilda 

tentamenstillfällen har ökat varje år. Andelen icke kommuninvånare som 

skriver enskild tentamen svarar för ungefär hälften av dessa. En 

tentamenstaxa för icke kommuninvånare skulle skapa utrymme till att 

erbjuda en arbetslös ungdom timanställning som tentamensvakt. 
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Ärendet har behandlats i styrgruppen för Kunskapskällan och styrgruppen är 

enig om att en tentamenstaxa för icke kommuninvånare bör införas på 

Kunskapskällan. Avgiften föreslås till 500 kr, inklusive moms, per 

tentamenstillfälle och person. Beloppet är marknadsmässigt.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att en tentamenstaxa om 500 kr, inklusive 

moms, per tentamenstillfälle och person för icke kommuninvånare införs på 

Kunskapskällan.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att en tentamenstaxa om 500 kr, inklusive 

moms, per tentamenstillfälle och person för icke kommuninvånare införs på 

Kunskapskällan. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsen arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att en 

tentamenstaxa om 500 kr, inklusive moms, per tentamenstillfälle och person 

för icke kommuninvånare införs på Kunskapskällan. 

________________ 
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§ 216 Dnr 2015-000262 101 

Ronnebys medverkan i City labs. 

Sammanfattning  

I samband med Ronneby kommuns satsning på Kilen som en hållbar 

stadsdel har frågan lyfts om det vore strategiskt viktigt att använda någon 

certifiering för hållbara stadsdelar som är vedertagen i en svensk kontext 

samt kompatibel med kommunens Cradle to Cradle ambitioner.  En sådan 

nationellt erkänd certifiering för hållbara stadsdelar utvecklas just nu, under 

ledning av Sweden Green Buildings Council. Certifieringen tog sin 

utgångspunkt i en översättning av BREEAM– Communitys och 

vidareutvecklas nu för att passa svenska förhållanden. Certifieringssystemet 

kommer att samordnas med en plattform för kunskaps utbyte kring hållbara 

stadsdelar, City Labs. Sweden Green Building Council är mycket 

intresserade utav Ronnebys arbete med hälsosamma och hållbara byggnader 

och den helhetssynen som kommunens Cradle to Cradle strategi ger. Cefur 

och Ronneby kommun har inbjudits att vara en del utav utvecklingsarbetet 

med certifieringssystemet och plattformen. 

För att kunna vara en del utav utvecklingsarbetet skulle Cefur alternativt 

Ronneby kommun behöva bli medlemmar i Sweden Green Building Council.  

Att gå in i utvecklingsprojektet skulle innebära: 

Möjlighet att ge synpunkter på innehållet i tjänsten Citylab och dess 

certifieringssystem via medverkan på månatliga webbmöten och tillgång till 

ett digitalt klassrum för synpunkter på kriterier. 

Att kommunens eller Cefurs logotype syns på första sidan på hemsidan 

www.hallplatsen.nu i en rullist med samtliga samarbetspartner. 

Att kommunens eller Cefurs logotype och beskrivning av kommunens 

hållbarhetsarbete läggs upp på sidan ”Partner” på www.hallplatsen.nu, under 

förutsättning att information tillhandahålls. Länkar kan läggas ut till mer 

information om kommunens hållbarhetsarbete. 

Kommunen omnämns i handledningen om Citylab och certifieringssystemet 

för hållbar stadsutveckling. 

Kommunen omnämns vid flertalet seminarier, workshops m.m. när projektet 

beskrivs, tillsammans med samtliga samarbetspartner. 

Möjlighet att knyta viktiga kontakter med aktörer som är engagerade i 

samma frågor och ta del av studieresor och kompetenshöjande aktiviteter. 
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Som medlem i Sweden Green Building Council får Ronneby kommun 

alternativt Cefur: 

Tillgång till ett stort nätverk av pådrivande företag och individer såväl 

nationellt som internationellt. 

Medlemsmöten, studiebesök, seminarier och workshops för att utbyta 

erfarenheter, vidga kontaktnätet och höja såväl kommunens som enskilda 

medarbetares kompetens. 

Möjlighet att engagera oss i Sweden Green Buildings styrelse och/eller 

kommittéer samt arbetsgrupper. 

Möjlighet att delta vid större konferenser och evenemang till reducerat pris. 

30 procent rabatt på utbildningar 

30 procent rabatt på certifieringar 

Rätt att använda Sweden Green Building Councils logotyp i vår 

kommunikation. 

Synbarhet för oss som kommun och våra projekt i marknadsföring av 

Sweden GBC 

Insatsen för Ronneby kommun eller Cefur är 25000kr per år, samt tid och 

resor för medverkan inom projektet (beroende utav ambitionsnivå mellan 75-

150 000kr).  

Bedömning 

Cefurs bedömning är att om kommunen ser ett behov av en certifiering 

och/eller en koppling till konceptet hållbara stadsdelar för Kilen är CityLabs 

det bästa alternativet. Ett samarbete kring utvecklingen utav 

certifieringssystemet erbjuder goda möjlighet att stärka kommunens position 

i framkant av hållbar stadsplanering och byggande samt marknadsföra 

Ronnebys satsning på Kilen. Allt tyder på att detta certifieringssystem 

kommer att få stort genomslag nationellt i Sverige och kommer att sätta 

standarden för hållbar samhällsplanering och byggande. Ett samarbete ger 

möjligheten att påverka utformningen så att Ronnebys helhetssyn och 

positiva approach premieras i certifieringssystemet. Cefur bedömer är att 

möjligheterna att påverka utformningen i önskad riktning är goda. Cefurs 

bedömning är att ett medlemskap och samarbete tydligt kommunicerar 

kommunens ambitioner och ger goda möjligheter att lyftas fram på ett 

positivt vis och som ett föredöme för andra kommuner.  

Vidare ger ett samarbete med Sweden Green Building Council och CityLabs 

en välbehövlig koppling mellan kommunens Cradle to Cradle strategi och 

konceptet hållbar stadsutveckling samt ökad trovärdighet för Ronneby som 

en viktig aktör i framtidens byggande och stadsbyggande.  
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Förslag till beslut 

Cefur, och därigenom Ronneby kommun, går in som medlem i Sweden 

Green Buildings Council med syfte att ta del i utveckling av City Labs till en 

kostnad av 25 000 kr per år samt tid och resor för kommunens egen 

medverkan (uppskattningsvis ca 100 000 kr i interna kostnader under första 

året men betydligt lägre därefter).  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

 Cefur, och därigenom Ronneby kommun, går in som medlem i 

Sweden Green Buildings Council med syfte att ta del i utveckling av 

City Labs till en kostnad av 25 000 kr per år samt tid och resor för 

kommunens egen medverkan (uppskattningsvis ca 100 000 kr i 

kostnader under första året men betydligt lägre därefter) 

 förslaget finansieras inom Cefur:s budget 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsen arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 Cefur, och därigenom Ronneby kommun, går in som medlem i 

Sweden Green Buildings Council med syfte att ta del i utveckling av 

City Labs till en kostnad av 25 000 kr per år samt tid och resor för 

kommunens egen medverkan (uppskattningsvis ca 100 000 kr i 

kostnader under första året men betydligt lägre därefter) 

 förslaget finansieras inom Cefur:s budget 

________________ 

Exp: 

Lisa Apelman  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(52) 
2015-08-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 217 Dnr 2014-000079 109 

Besvarande av medborgarförslag från Roger Bohman 
om införande av tråd-bunden internet- och 
telefonuppkoppling i skolor och förskolor i Ronneby 
kommun 

Sammanfattning  

Inkommet medborgarförslag från Roger Bohman om att Ronneby kommun 

ska införa trådbunden Internet- och telefonuppkoppling istället för trådlös i 

alla kommunala förskolor, grundskolor och gymnasieskolor, för att minska 

risken för ohälsa bland elever och personal.   

 

Kommunstyrelsens AU har återremitterat medborgarförslaget för att 

kompletteras med vad olika myndigheter säger kring hälsorisker kopplat till 

trådlöst internet och telefoni. 

Ansvarig myndighet för dessa frågor är Strålsäkerhetsmyndigheten som 

lyder under regeringen och tillhör Miljödepartementets ansvarsområde. 

Myndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och 

kärnsäkerhet. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att 

skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i 

framtiden.  

 

Följande information är publicerad av Strålsäkerhetsmyndigheten på deras 

hemsida: 

 

Trådlösa datornätverk 

Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö 

där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är 

mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att 

kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. Det finns inga vetenskapligt 

grundade misstankar om hälsorisker med att exponeras för radiovågor från 

trådlösa datornätverk. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika 

att installera eller använda sådana, vare sig på skolor eller i hemmiljö. Vidare 

framgår det att andra tunga expertinstanser delar den här uppfattningen, 

bland annat Världshälsoorganisationen WHO och EU:s vetenskapliga råd 

(SCENUHR). Även strålsäkerhetsmyndigheter i andra länder, som har egna 

expertråd, har dragit liknande slutsatser. 
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Trådlös telefoni 

Trådlösa telefoner sänder radiovågor under samtal. Styrkan på signalen är 

dock så låg att det inte finns anledning att misstänka några hälsorisker. 

Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning är att det inte finns några hälsorisker 

ur strålskyddssynpunkt med att använda en trådlös telefon eller att vara i 

närheten av dess basenhet. Om man ändå vill minska exponering för 

radiovågor kan man använda handsfree och hålla ut telefonen från kroppen 

när man pratar.       

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till Utbildningsnämnden och till 

enheten för Kommunikation och Medborgarservice. 

 

Utbildningsnämnden uttalar sig endast om pedagogiska konsekvenser. IKT-

pedagogerna och lärarpersonal har tillfrågats om pedagogiska konsekvenser. 

Redogörelse av de synpunkter som inkommit från lärarpersonal och 

konsekvenserna av en tillbakagång till trådbunden uppkoppling lämnas till 

nämnden. Skolans styrdokument, Läroplanerna för 

utbildningsverksamheternas samtliga skolformer från förskola till 

vuxenutbildning, ställer krav på att utveckla elevernas digitala 

kommunikationskompetens. Sammantaget konstaterar Utbildningsnämnden 

att stora svårigheter ses med att överge den trådlösa kommunikationen och 

ersätta den med trådbunden i den situation som utbildningsverksamheten 

befinner sig i.  

 

Enheten för Kommunikation och Medborgarservice lämnar följande 

remissvar. 

Kommunikationsenhetens svar baseras på utbildningsförvaltnings remissvar 

samt synpunkter utifrån ett IT-perspektiv. Anförda hälsosynpunkter och 

antaganden ligger utanför kommunikationsenhetens kompetensområde.  

 

Trenden i samhället pekar mot ett än mer mobilt arbetssätt, detta gäller även 

inom Ronneby kommuns förvaltningar och bolag. Satsningar som trådlös 

nätverksutbyggnad och en ökad mobilanvändning är exempel på detta. 

 

Ronneby kommun har sedan 2011 enbart använt mobiltelefoni som sin 

telefoniplattform. Publikt mobilt nätverk används som bärare av 

telefonilösningen. Ronneby kommun har i dag 2085 anknytningar/ 

mobiltelefoner varav 650 finns inom utbildningsförvaltningen. 2011 fanns 

totalt ca 400 mobiltelefoner inom den kommunala organisationen. 
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Samtliga mobiltelefoner som används följer europeisk standard (CE). CE-

märket betyder att tillverkaren eller importören intygar att produkten 

uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav.  

Alternativen till nuvarande telefonilösning kan vara egen fast växel, IP-

telefoni i befintligt datanätverk, eller fasta telefoner anslutna till befintlig 

mobila lösning. Ekonomiskt bedöms samtliga lösningar kostnadsneutrala ur 

driftsynpunkt i förhållande till nuvarande lösning. Omställningskostnader 

uppstår dock vid en förändring till annan lösning, inköp av telefoner, 

ombyggnad lokalt nätverk, etc. Alternativen med egen växel eller anslutning 

via egen förbindelse innebär telefonilösningar som är skilda från befintlig 

telefonilösning. Detta innebär att gemensam växelfunktion för samtliga 

förvaltningar och kommunala bolag inte är möjlig. Alternativet med IP 

telefoni kan ingå i gemensam befintlig växellösning, dock bör beaktas 

säkerhetsproblematiken med användning av datanätverken då dessa inte är 

säkrade vad gäller t.ex. elförsörjningen fullt ut. 

För samtliga alternativ gäller att mobiliteten för användaren försvinner.  

Omställningskostnaden beräknas till storleksordningen 700 tkr. 

 

Ronneby kommunens lokala nätverk, fasta som trådlösa, har kontinuerligt 

byggts ut. Senaste tre år har nätet byggts ut för ca 3 milj. kronor och då 

främst inom utbildningsförvaltningens område. För närvarande har flertalet 

skolor yttäckning medan våra gymnasieskolor är förberedda för 1:1 (en 

dator/elev). 

En positiv konsekvens av den trådlösa utbyggnaden har varit att våra elever i 

dag också använder det trådlösa nätet för internetuppkoppling till sina 

privata mobiltelefoner. Dagligen är ca 1300 mobiltelefoner (ej kommunala) 

uppkopplade via det trådlösa nätet. Möjligheten till denna uppkoppling 

upplevs som positiv – självklar, inte minst då mobiloperatörerna har 

förändrat prissättningen på internetuppkoppling för mobiltelefoni.  

Enheten för kommunikation och Medborgarservice föreslå med hänvisning 

till ovanstående att medborgarförslaget bör avslås. Det finns heller inga 

vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker enligt 

Strålsäkerhetsmyndigheten för att avstå tekniken.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.        

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.        
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsen arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

_______________ 
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§ 218 Dnr 2015-000096 179 

Principer och ansvar för Ronneby kommuns 
brandvattennät 

Sammanfattning  

Det vanligaste sättet för räddningstjänsten att säkerställa kontinuerlig 

vattentillgång vid räddningsinsats är att ansluta slangar till kommunens 

vattennät. För att klargöra tillgången till vatten behöver räddningstjänsten 

tillgång till en vattenkarta med besked om var närmaste brandpost finns och 

brandpostens tryck och kapacitet.  

 

Det finns ingen entydig lag eller förordning som styr ansvar och underhåll 

för släckvatten till räddningsinsats. Räddningstjänsten styrs av lagen 

(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)I 1 kap. 3§ står att kommunerna har 

ansvar att se till att en räddningsinsats kan genomföras på ett effektivt sätt 

och inom en godtagbar tid. En annan föreskrift som berör räddningstjänsten 

är Arbetsmiljöverkets föreskrifter om rök- och kemdykning (AFS 2007:7). 

Här nämns det i 12 § att rök- och kemdykare behöver säker tillgång till 

släckvatten. Vilket beskrivs som att släckvatten måste finnas tillgänglig för 

rök- och kemdykarna under hela insatsen samt att vattentillgången behöver 

övervakas och att avbrott och störningar i vattenförsörjningen snabbt ska 

kunna åtgärdas. Förutom räddningstjänsten berörs även vatten- och 

avloppsverk av vatten till släckning, då brandposter sitter kopplade på 

drickvattensledningsnätet. Denna verksamhet styrs av lagen (2006:412) om 

allmänna vattentjänster (kallad VA-lagen). Dock nämns inget om vatten för 

släckning, utan lagen säger att vattenförsörjning ska införas i befintlig eller 

ny bebyggelse om det krävs för att ta hänsyn till skydd för människor hälsa 

och miljö, 6 §. I 2 §. Vattenförsörjning definieras som ”tillhandahållandet av 

vatten som anses lämpligt för normal hushållsanvändning”, alltså ställs inga 

krav på VA-verksamheten i kommunen att ordna med brandposter eller 

liknande. För att kommunen ska kunna bistå med vatten och avlopp får de ta 

en kostnad från användarna i storleksordning med vad det kostar att driva 

och ordna en Va-anläggning, 30 §. 

 

Det råder oklarheter kring ansvarsförhållanden och underhållsfrekvens 

avseende kommunens släckvatten. Kommunledningsförvaltningen har därför 

i samverkan med Räddningstjänsten Östra Blekinge och Ronneby Miljö & 

Teknik gjort en utredning av befintligt brandpostnät.    
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Utredningen visar att brandpostnätet är överdimensionerat och att de 

brandposter som inte används bör tas bort vid ombyggnation av Va-

systemet. Räddningstjänsten har prioriterat brandposter inom Ronneby 

kommun och utformat principer för ett alternativsystem. Alternativsystemet 

innebär att de tankbilar som finns vid räddningstjänsten i de flesta 

kommuner tas med i dimensioneringen. Med tankbil(ar) i skytteltrafik kan 

samma vattenflöde upprätthållas. Om vattenförsörjningen klaras via tankbil, 

bör köravståndet mellan yttersta bebyggelseområdet och brandpost inte 

överstiga 1000 m. Flödet bör vara minst 600 l/min. Främsta argumentet för 

alternativsystemet är det ekonomiska. Antalet brandposter blir mycket stort 

med ett konventionellt system och kostnaderna för installation och underhåll 

är betydande  

 

Förslag till alternativsystem 

 

Utglesning av brandposter kan göras i stora delar av staden förutom kring 

industrier, större byggnader, höga byggnader (över 4 våningar), tät 

trähusbebyggelse och innerstaden (sluten kvartersbebyggelse). I 

villaområden prioriteras en brandpost vid infart till området. Urvalet i 

förslaget har gjorts med hjälp av underlag från Miljöteknik i form av 

beräknade flöden på huvudledningar. 

 

Räddningstjänsten har prioriterat vilka brandposter som bör finnas kvar i ett 

första skede. De brandposter som inte skall finnas kvar klassas om till 

spolpost och skyltas om till detta.  

 

Idag finns det 646 st brandposter i kommunen, av dessa skall 274 st vara 

kvar och övriga skyltas om till spolpost. (Karta över de brandposter som 

skall vara kvar finns i bilaga 1). Enligt beräkning från Miljö & Teknik AB 

kommer omskyltning samt uppdatering i GIS-skikt kommer att kosta 180 

kkr. De brandposter som skall funktionskontrolleras årligen. I kontrollen 

ingår följande moment; motionera‚ kontrollera avseende täthet, skyltning 

och tömning. Vart fjärde är gör man ett kapacitetsprov. Kostnaden för 

funktionskontroller samt reparation av enstaka brandpost (2st/år) är 270 

kkr/år. I de fall brandpost behöver bytas av funktionstekniska skäl 

kontrolleras detta med Räddningstjänsten, skall utrustningen finnas kvar 

eller ej. Beslut på om brandposten skall vara kvar eller ej, tas av kommunen 

som svarar för kostnaden om det är fler än enstaka brandposter (2st/år). 

Skall en vattenledning bytas och måste dimensioneras upp för att kunna 

klara släckvattenförsörjning, svarar kommunen för kostnaden. 
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I Ronneby kommun finns vattenledningsnätet dokumenterat i GIS-miljö där 

alla olika anslutningar med dimensioner till olika kunder, spol- och 

brandposter.  Det är också möjligt att via underhållssystemet Tekis-Vabas 

dokumentera olika insatser och åtgärder som utförs i underhållsplaner mm. 

Brandpostnätet finns vidare möjlighet att ta del av separat i samma GIS-

miljö vilket underlättar information till räddningstjänsten då 

brandsläckningsbehov uppkommer. Kostnader för att hålla dokumentation 

och kartmaterial aktualiserat för brandpostnätet enligt förslag ingår i 

kostnaden för den årliga kontrollen av brandposterna. 

 

Räddningstjänsten har genom förbundsordningen i uppdrag att genomföra 

tillsyn på brandposter och rapportera eventuella avvikelser till Miljö & 

Teknik AB.           

Bedömning 

Bedömningen är att kommunen bör besluta om att övergå till ett 

alternativsystem med hänsyn till de kostnader som ett konventionellt system 

medför avseende installation och underhåll.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa föreslaget alternativsystem samt ge Ronneby Miljö & Teknik AB i 

uppdrag att ansvara för, underhålla samt funktionskontrollera 

brandpostsystemet. Bolaget ansvarar för borttagning av de brandposter som 

inte används. De kostnader som uppdraget medför ska bekostas av Ronneby 

kommun. 

 

– Omskyltning och uppdatering av GIS-skikt om 180 000 kr beställs och 

utbetalas till Ronneby Miljö & Teknik. 

 

– För drift och underhållskostnaden ersätts Ronneby Miljö & Teknik med 

270 000 kr/är som indexregleras efter SCB:s konsumentprisindex 1980 med 

oktober månad 2015 som basmånad         

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

remittera ärendet till Räddningstjänsten för yttrande rörande eventuellt 

uppdrag att ansvara för, underhålla samt funktionskontrollera 

brandpostsystemet.     
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Deltar i debatten 

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

Norfall (S) samt Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsen arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till Räddningstjänsten för 

yttrande rörande eventuellt uppdrag att ansvara för, underhålla samt 

funktionskontrollera brandpostsystemet.     

_______________ 

Exp: 

Räddningstjänsten 
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§ 219 Dnr 2015-000145 288 

Ansökan om kommunal medfinansiering vid 
standardförbättrande renovering av fastigheten 
Kalleberga 8:21 i Ronneby kommun 

Fritid- och kulturnämnden § 74/2015 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

Genom ordföranden i Folkets Hus Föreningen i Kallinge har en önskan om 

medfinansiering från kommunen gällande standardförbättrande renovering 

av fastigheten Kalleberga 8 21 1 Ronneby kommun inlämnats. 

Styrelsen for Kallinge Folkets Hus har lämnat en ansökan till Boverket om 

bidrag till allmänna samlingslokaler. Den totala kostnaden for 

renoveringsbehovet är beräknat till 3 000 tkr. 

 

För ett positivt beslut från Boverket krävs att kommunen åtar sig att 

medverka I finansieringen av projektet med minst 30 procent av det 

bidragsunderlag som Boverket fastställer i ärendet. Av ovanstående 

anledning vill styrelsen för Kallinge Folkets Hus att Ronneby Kommun 

beslutar att gå med som medfinansiär i projektet 

Bedömning 

Sedan tidigare pågår en diskussion kring samlingslokaler i Ronneby 

kommun och dess kommundelar. På några orter är man väl försedd med 

lokaler under olika föreningars huvudmannaskap men i Kallinge är det 

endast Folkets Hus lokalerna som fyller funktionen av samlingslokal/ 

allaktivitetshus. Det finns samtidigt ett stort behov i Ronneby att hitta och 

utse lokaler som kan få status av samlingslokal/allaktivitetsyta. Det samtalet 

pågår inom FoK. En medfinansiering av denna storlek bör finnas med i 

helheten över Ronneby kommuns samlingslokaler och diskussionen kring 

detta bör tas i samband med budgetäskanden.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

men påpekar behovet av en samlad diskussion kring samlingslokaler inom 

Ronneby kommun och de investeringar som dessa lokaler genererar nu och i 

framtiden. Fritid- och kulturnämnden ställer sig samtidigt positiva till 

Kallinge Folkets Hus intentioner att rusta upp och renovera en funktionell 

byggnad.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

och påpekar behovet av den diskussion kring samlingslokaler inom Ronneby 

kommun och de investeringar som dessa lokaler genererar nu och i 

framtiden, som förs i Fritid- och kulturförvaltningen. 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig samtidigt positiva till Kallinge Folkets 

Hus intentioner att rusta upp och renovera till en funktionell byggnad under 

förutsättning att bidrag erhålles från Boverket. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ansökan avslås då statlig 

medfinansiering saknas.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan då statlig medfinansiering 

saknas.       

________________ 

Exp: 

Fritid – och kulturnämnden  
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§ 220 Dnr 2015-000279 049 

Ansökan om tilläggsanslag för gräsyta på 
Brunnsvallens B-plan 

Fritid- och kulturnämnden § 76/2015 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

I investeringsbudget 2015 beslutad i KF ligger 8 000 tkr till konstgräsplan på 

B-planen på Brunnsvallen, 1000 tkr till extra gräsyta på Brunnsvallen samt 

sedan tidigare 600 tkr till ny beläggning på friidrottsbanan på Brunnsvallen. 

Samråd har skett med föreningarna RBK, Gnistan och Iliria som har sin 

huvudsakliga verksamhet på Brunnsvallen.  

 

Kostnadsbilden inför äskandet av medel är framtagen genom att titta på 

andra likvärdiga investeringar storleksmässigt. Tekniska förvaltningen har 

tagit fram ritningar och WSP har på uppdrag av Tf gjort en ordentlig 

undersökning kring möjligheten samt kostnaden för att anlägga konstgräs på 

B-planen. Nuvarande plan är inte fullstor utan håller ett mått på ca 95x61. 

För att en 110x65 med biyta för snö- och granulatförvaring ska inrymmas 

måste dammen grävas om, stödmur mot sporthallen anläggas samt kulvertar 

mm grävas om. WSPs kostnadsbild blir då ca 15000 tkr. Vid ett eventuellt 

anläggande av konstgräs på A-planen blir kostnaden enligt WSP ca 9600 tkr. 

Detta förslag har förkastats av föreningarna. Vid utförande det föreslagna 

alternativet kommer en ekonomisk förstärkning att behövas vilket i så fall 

måste äskas.  

Bedömning 

Alternativ 1) Konstgräs på A-plan = äska 2000 tkr + omläggning B-plan. Ny 

placering längd- och höjdhopp. Ny bevattning. 

Alternativ 2) Konstgräs på B-plan = äska 7000 tkr. Ny placering längd- och 

höjdhopp. Ny 7-manna gräsyta. Ny bevattning. Ny bevattning A-plan. 

Alternativ 3) Omläggning B-plan + ny 7-manna gräsyta + ny placering 

längd- och höjdhopp. Ny bevattning A+B-plan. Kostnad ca 5000 tkr 
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden kan inte efter kostnadsberäkningar genomföra den 

av Kommunfullmäktige beslutade investeringen på Brunnsvallen utan ett 

ekonomiskt tillskott. Fritid- och kulturnämnden för därför ärendet till 

kommunstyrelsen.  

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att återföra delar av ärendet till 

kommunstyrelsen då det inte går att genomföra den av kommunfullmäktige 

beslutade investeringen på Brunnsvallen utan ekonomiskt tillskott.  

Att påbörja arbetet med ny 7-mannaplan omgående. 

Att ansöka om ett tilläggsanslag för att påbörja arbetet med B-planens 

gräsyta under 2015.  

Föra diskussioner med föreningarna angående konstgräsytan på A-planen 

och äska medel för detta. 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 bevilja anslag på 2 000 000 SEK för B-planen 

 återta anslagen på 8 000 000 SEK för konstgräs  

 uppdra tekniska förvaltningen och fritid-och kulturförvaltningen att 

utreda alternativa lokaliseringsplatser och kostnader till 

budgetberedningen  

 

Ledamot Roger Gardell (FP) reserverar sig mot beslutet. 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Roger Gardell (FP), Jan-Eric Wildros (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Malin Norfall (S) samt ersättare Ylva Olsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Ledamot Roger Gardell (FP) yrkar avslag till den tredje att-satsen i beslutet 

från kommunstyrelsens arbetsutskott rörande alternativ lokalisering.     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförande Roger Fredrikssons (M) 

yrkande. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för ordförande Roger Fredrikssons (M) yrkande 

Nej- röst för Roger Gardells (FP) yrkande     

Omröstningsresultat 

Kommunstyrelsen beslutar bifalla ordförande Roger Fredrikssons (M) 

yrkande med 14 ja- röster mot 1 nej-röst. 

Ledamöter/tjänstgörande 

ersättare 

Parti Ja-

röst 

Nej-

röst 

Avstår från 

att rösta 

Roger Fredriksson  M X   

Åsa Evaldsson  M X   

Lennarth Förberg M X   

Kenneth Michaelsson C X   

Tim Svanberg C X   

Roger Gardell FP  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   

   

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

 bevilja anslag på 2 000 000 SEK för B-planen 

 återta anslagen på 8 000 000 SEK för konstgräs  

 uppdra tekniska förvaltningen och fritid-och kulturförvaltningen att 

utreda alternativa lokaliseringsplatser och kostnader till 

budgetberedningen  

_______________ 
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§ 221 Dnr 2015-000280 049 

Överflyttning av budgetmedel från fritid- och 
kulturnämnden till tekniska förvaltningen med 
anledning av ny avtalsskrivning med Ronneby 
Ryttarförening 

Fritid- och kulturnämnden § 80/2015 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

I samband med avtalets förnyande och ny tidsperiod har vissa förändringar 

skett gällande ekonomi. I det nya avtalet ligger kostnader för fasta avgifter 

som vatten, el och återvinning/sophantering på kommunen och dess tekniska 

förvaltning mot att det i det tidigare avtalet låg ett bidrag på 300 000 kr för 

att föreningen skulle ta alla kostnader. Anläggningen är tidigare överförd till 

tekniska förvaltningen mot en internhyra. Föreningen har i tidigare avtal haft 

en hyra på 25 000 kr till kommunen 

Bedömning 

Kostnaderna för de fasta avgifterna ligger på ca 270 000 kr och 

sammanräknat med den hyra på 25 000 kr som föreningen haft motsvaras det 

av bidraget på 300 000 kr som i nuläget hanteras av Fritid- och 

kulturförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att en 

överflyttning av budgetmedel på 300 000 kr görs från Fritid- och 

kulturnämnden till Tekniska nämnden med anledning av ny avtalsskrivning 

med Ronneby Ryttarförening.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

 Fritid- och kulturförvaltningen överför 150 000 SEK till Tekniska 

förvaltningen år 2015 

 Fritid- och kulturförvaltningen överför 300 000 SEK till Tekniska 

förvaltningen år 2016 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslut från 

kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:  

 Fritid- och kulturförvaltningen överför 150 000 SEK till Tekniska 

förvaltningen år 2015 

 Fritid- och kulturförvaltningen överför 300 000 SEK till Tekniska 

förvaltningen år 2016 

_______________ 
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§ 222 Dnr 2015-000281 630 

Revidering av barnomsorgstaxan 

Utbildningsnämnden § 61/2015 

Sammanfattning  

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för föreslagen revidering av 

barnomsorgstaxan, i enlighet med de av Skolverket meddelade nya högsta 

avgiftsnivåerna för maxtaxan. Med motiveringen att statsbidraget minskar 

till kommunen och att intäktsförlustan kan kompenseras genom att 

inkomsttaket för högsta avgift indexuppräknas, föreslås att Ronneby 

kommun antar av Skolverket fastställda avgiftsnivåer att gälla fr o m den 1 

juli 2015. Vidare föreslås att avgiftsnivåerna fortsättningsvis ändras när nya 

belopp för inkomsttaket meddelas. 

Föreslagen revidering av barnomsorgstaxan skall beslutas av 

Kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att inkomsttaket och därmed de högsta 

avgiftsnivåerna för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg årligen 

indexeras i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till 

kommuner som illämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och 

enligt Skolverkets årliga meddelande om avgiftsnivåer för maxtaxa. 

Indexering av avgiftsnivåerna tillämpas fr o m 2015-07-01.  

Utbildningsnämndens beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med 

förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som illämpar 

maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och enligt Skolverkets årliga 

meddelande om avgiftsnivåer för maxtaxa. Indexering av avgiftsnivåerna 

tillämpas fr o m 2015-07-01. 
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Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

 att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med 

förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 

maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och enligt Skolverkets 

årliga meddelande om avgiftsnivåer för maxtaxa. Indexering av 

avgiftsnivåerna tillämpas fr.o.m. 2015-07-01 

 ärendet kompletteras med en konsekvens analys till 

kommunstyrelsens sammanträde 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Lennarth Förberg (M) samt Tim Svanberg (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med instämmande av Malin 

Norfall (S), bifall till beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott samt att 

datumet för tillämpning av avgiftsnivåerna ändras från 2015-07-01 till 2015-

10-01.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 att inkomsttaket och därmed de högsta avgiftsnivåerna för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg årligen indexeras i enlighet med 

förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar 

maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet och enligt Skolverkets 

årliga meddelande om avgiftsnivåer för maxtaxa. Indexering av 

avgiftsnivåerna tillämpas fr.o.m. 2015-10-01 

_______________ 
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§ 223 Dnr 2015-000390 000 

Miljöteknik Energi AB, bolagsordning, ägardirektiv m.m  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-02-26, § 42 (dnr KS 2015-51) att 

Ronneby Miljö och Teknik AB skulle få medverka i projektet Småskalig 

kraftvärme, LIFE+, samt att få investera 11,9 Mkr i projektet samt att ta 

emot EU-bidrag på max 3,43 Mkr. Dessutom fick Ronneby Miljö och 

Teknik AB i uppdrag att ta fram erforderligt beslutsunderlag för bildandet av 

elhandelsbolag för intern elförsäljning. 

 

Ronneby Miljö och Teknik AB har för ovanstående ändamål anskaffat ett 

aktiebolag, ett s.k. lagerbolag, Fundamentet 2761 AB, organisationsnummer 

559015-1980. Bolaget utgör dotterbolag till Ronneby Miljö och Teknik AB.   

För att bolaget ska kunna bedriva den verksamhet fullmäktige beslutat om 

bedömer undertecknad att följande åtgärder bör vidtas. 

 

Ärendet har beretts i samråd med ekonomichefen Johan Sjögren och 

kommunjuristen Anna-Clara Eriksson.    

Bedömning 

Ett förslag till ny bolagsordning för dotterbolaget har tagits fram, bilaga 1. 

Där föreslås att bolagets namn Fundamentet 2761 AB ändras till Miljöteknik 

Energi AB. I bolagsordningen beskrivs vidare det kommunala ändamålet 

med och föremålet för bolagets verksamhet, grundläggande bestämmelser 

om organisation och befogenheter, kommunal insyn m.m.  

 

Kommunfullmäktiges ägaransvar för bolaget säkerställs, utöver vad som 

föreskrivs i bolagsordningen, även genom ägardirektiv, se förslag bilaga 2.  

 

Kommunfullmäktige bereds härmed tillfälle att ta ställning till förslagen om 

bolagsordning och ägardirektiv.  

 

Bolagsordning och ägardirektiv blir rättsligt bindande för bolaget genom 

beslut av bolagsstämman, i detta fall s.k. extra bolagsstämma. Kommunen 

företräds vid bolagsstämman av ombud som utses av kommunfullmäktige. 

Ombudet 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 Miljöteknik Energi AB 

bifogas, bilaga 3. 
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Som kommunens stämmoombud föreslås Nils Ingmar Thorell (FP) och som 

ersättare Bo Johansson (S), idag ombud respektive ersättare vid 

bolagsstämma i Ronneby Miljö och Teknik AB. 

 

Bolagets styrelse ska enligt § 7 förslaget till bolagsordning bestå av minst sju 

och högst elva ledamöter vilka utses av kommunfullmäktige i Ronneby 

kommun. I förslaget till ägardirektiv anges att det vid val av styrelse skall 

eftersträvas att till styrelseledamöter utses de ledamöter som utgör styrelsen i 

moderbolaget Ronneby Miljö och Teknik AB. Detsamma ska gälla för val av 

ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 

 

Det föreslås därför att kommunfullmäktige utser samtliga elva 

styrelseledamöter i Ronneby Miljö och Teknik AB till ledamöter i styrelsen 

för Miljöteknik Energi AB. Vidare föreslås att till ordförande i styrelsen 

utses Bengt Holm (C), till förste vice ordförande Jesper Rehn (FP) och till 

andre vice ordförande Christer Hallberg (S). 

 

Enligt § 9 förslaget till bolagsordning ska kommunfullmäktige utse en 

lekmannarevisor med suppleant. Det föreslås att som lekmannarevisor utse 

Kjell G G Johansson (M) och som suppleant Thomas Håkansson (C). Båda 

har idag motsvarande uppdrag i Ronneby Miljö och Teknik AB. 

Uppdragen som stämmoombud och ersättare samt styrelseledamot föreslås 

gälla för tiden från den bolagsstämma vid vilken ändrad bolagsordning 

beslutats intill slutet av ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige.  

 

Uppdragen som lekmannarevisor och ersättare föreslås gälla för tiden från 

den bolagsstämma vid vilken ändrad bolagsordning beslutats intill slutet av 

den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter det då 

revisorn utsågs. 

 

Ändringar i bolagsordningen inklusive nytt firmanamn, uppgifter om ny 

styrelse ska registreras och godkännas av Bolagsverket. Det föreslås att 

Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att redovisa dessa uppgifter till 

Bolagsverket.    
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att: 

 

 att fastställa ändringar i bolagsordningen för Miljöteknik Energi AB, 

se bilaga 1. 

 

 att fastställa ägardirektiv för Miljöteknik Energi AB, se bilaga 2. 

 

 att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför 

extra bolagsstämma avseende Miljöteknik Energi AB, se bilaga 3. 

 

 att till ombud vid bolagsstämma för Miljöteknik Energi AB utse Nils 

Ingmar Thorell (FP) och som bolagsstämmoombuds ersättare utse Bo 

Johansson (S). 

 

 att till ledamöter i styrelsen för Miljöteknik Energi AB utse Bengt 

Holm (C), Jesper Rehn (FP), Christer Hallberg (S) Linda Lantz (M), 

Jens Bengtsson (C), Thomas Svensson (S), Kristina Rydén (S), Nils 

Erik Mattsson (MP), Christer Leksell (SD), Liz Stridh (SD) och 

Börje Johansson (S). 

 

 att till ordförande för Miljöteknik Energi AB utse Bengt Holm (C), 

till förste vice ordförande Jesper Rehn (FP) och till andre vice 

ordförande Christer Hallberg (S). 

 

 att till förtroenderevisorer utse Kjell G G Johansson (M) och som 

förtroenderevisor suppleant utse Thomas Håkansson (C). 

 

 att uppdragen som stämmoombud och ersättare samt styrelseledamot 

gäller för tiden från den bolagsstämma vid vilken ändrad 

bolagsordning beslutats intill slutet av ordinarie bolagsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige.  

 

 att uppdragen som lekmannarevisor och ersättare gäller för tiden från 

den bolagsstämma vid vilken ändrad bolagsordning beslutats intill 

slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 

efter det då revisorn utsågs. 

 

 att Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att anmäla ändrade 

uppgifter om Miljöteknik Energi AB till Bolagsverket samt vidta 

andra eventuella registreringsåtgärder som föranleds av 

bolagsanskaffningen.   
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Deltar i debatten 

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

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

Wildros (S) samt ersättarna Ylva Olsson (SD) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget samt att: 

 ärendet kompletteras med styrelsebeslut från Miljö-teknik till 

kommunfullmäktiges sammanträde 

 bolagets namn ändras till Ronneby Miljöteknik Energi AB 

 § 2 i Bolagsordningen också inkluderas i avsnitt 3A1 i ägardirektivet 

som sista stycke     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

 

 att fastställa ändringar i bolagsordningen för Miljöteknik Energi AB, 

se bilaga 1 

 att fastställa ägardirektiv för Miljöteknik Energi AB, se bilaga 2 

 att fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför 

extra bolagsstämma avseende Miljöteknik Energi AB, se bilaga 3 

 att till ombud vid bolagsstämma för Miljöteknik Energi AB utse Nils 

Ingmar Thorell (FP) och som bolagsstämmoombuds ersättare utse Bo 

Johansson (S) 

 att till ledamöter i styrelsen för Miljöteknik Energi AB utse Bengt 

Holm (C), Jesper Rehn (FP), Christer Hallberg (S) Linda Lantz (M), 

Jens Bengtsson (C), Thomas Svensson (S), Kristina Rydén (S), Nils 

Erik Mattsson (MP), Christer Leksell (SD), Liz Stridh (SD) och 

Börje Johansson (S) 

 att till ordförande för Miljöteknik Energi AB utse Bengt Holm (C), 

till förste vice ordförande Jesper Rehn (FP) och till andre vice 

ordförande Christer Hallberg (S) 

 att till förtroenderevisorer utse Kjell G G Johansson (M) och som 

förtroenderevisor suppleant utse Thomas Håkansson (C) 
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 att uppdragen som stämmoombud och ersättare samt styrelseledamot 

gäller för tiden från den bolagsstämma vid vilken ändrad 

bolagsordning beslutats intill slutet av ordinarie bolagsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige  

 att uppdragen som lekmannarevisor och ersättare gäller för tiden från 

den bolagsstämma vid vilken ändrad bolagsordning beslutats intill 

slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 

efter det då revisorn utsågs 

 att Ronneby Miljö och Teknik AB får i uppdrag att anmäla ändrade 

uppgifter om Miljöteknik Energi AB till Bolagsverket samt vidta 

andra eventuella registreringsåtgärder som föranleds av 

bolagsanskaffningen 

 att bolagets namn ändras till Ronneby Miljöteknik Energi AB 

 att § 2 i Bolagsordningen också inkluderas i avsnitt 3A1 i 

ägardirektivet som sista stycke     

 

Kommunstyrelsen beslutar också att ärendet kompletteras med styrelsebeslut 

från Miljöteknik till kommunfullmäktiges sammanträde. 

_______________ 
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§ 224 Dnr 2015-000401 045 

Ansökan om förtida utbetalning/lån inför 
ansökningsomgång 2 för Lokalt ledd utveckling 2014-
2020 

Sammanfattning  

Med hänvisning till tidigare beslut i vilket Ronneby kommun avser att 

avsätta upp till 500 000 för Leader Blekinge som pottfinansiering för år 2015 

begär föreningen nu ett kortfristigt lån. Lånet avser att lösa Leader Blekinges 

likviditetsproblem under framtagning av ansökningsomgång 2 i den nya 

programperioden. Jordbruksverket kommer att finansiera detta i efterhand 

varför stödet beräknas betalas ut tidigast nov/dec.       

Bedömning 

På uppmaning av SJV har Leader Blekinge tillsammans med Leader sydost 

ansökt om: 

 

 Förberedande stöd 1 som skall komma alla ansökta områden till del 

och omfatta mellan 300 – 400 000 kr/område inkluderande offentlig 

medfinansiering om 33%. 

 Förberedande stöd 2 avses endast de områden som prioriterats av 

SJV och ska omfatta samma summa som stöd 1.  

 

Båda stöden ansöks av de båda organisationer som förbereder det nya 

Leaderområdet. Det kan bli fråga om totalt ca 700 000 kr minus offentlig 

medfinansiering om 33%/område. Alltså ca 469 000 kr att dela mellan 

Leader Blekinge och Småland. För Blekinges del blir det då ca 234 500 från 

SJV plus ev. medfinansiering. Med reservation för att SJV ännu inte har 

beslutat om exakt summa. 

 

Dessa förberedande stöd är tänkta att betalas ut vid årsskiftet 2015/16 av 

SJV. Enligt Joel Parde, Tf Ledningsgruppen SydostLeader avser Småland 

inte att fakturera någon offentlig medfinansiering. I skrivande stund har jag 

ingen uppgift från Leader Blekinge angående detta men utgår ifrån att det 

inte kommer att faktureras för någon offentlig medfinansiering härifrån.  
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Ronneby kommun kräver att lånesumman fördelas rättvist mellan 

Karlskrona, Ronneby och Olofströms kommuner. Beräknat enligt samma 

metod som Avsiktsförklaringen för SydostLeader bygger på och efter högsta 

beloppet i ansökan, 400 000 kr, ser fördelningen ut som följer;  

Ronneby, 140 600 kr 

Olofström, 65 000 kr 

Karlskrona, 194 400 kr 

Exakt summa får beräknas när exakta lånesumman är klar.  

 

Arbetet med att avsluta Leader Blekinges gamla period görs med driftstöd 

från länsstyrelsen enligt avtal. Således kommer inte begärda lån att användas 

till detta.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att bifalla låneförfrågan förutsatt att: 

 Lånesumman fördelas rättvist mellan Karlskrona, Ronneby och 

Olofströms kommuner.  

 Enligt beräkningsmodell uppgår då Ronneby kommuns del av 

lånesumman till 140 600, beräknat på högsta lånebeloppet. Blir 

lånebeloppet mindre sänks självklart lånesumman. 

 Att lånet återbetalas snarast efter det att bidraget utbetalats av SJV.      

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP), Tomas Lund 

(SD), Malin Månsson (S), Malin Norfall (S) samt ersättare Ylva Olsson 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att återremittera ärendet till 

kommunstyrelsens arbetsutskott för ny beredning då komplett ekonomisk 

redovisning saknas.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för ny beredning då komplett ekonomisk redovisning saknas.      

________________ 

Exp: Leader Blekinge, Ebon Kaisajuntti  


