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§ 190 Dnr 2014-000001 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 ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på 

detsamma. 

 

Beslut 

KS beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare för dagens protokoll. 

________________ 
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§ 191 Dnr 2014-000010 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

 Näringslivschef Torbjörn Lind informerar om: 

- Arbetstillfällen 

- Utpendlingsnetto 

- Invånarantal (+95) 

- Handelsindex 

- Ronneby Nu 20 september 

- Etableringsstrategi 

- YH-utbildning på SoftCenter 

- Strategi för besöksnäring 

- Viggenområdet   

Deltar i debatten 

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

JanAnders Palmqvist (S), Peter Bowin (V), Willy Persson (KD) och ersättare 

Gilbert Nilsson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Rf yrkar på att informationen noteras till protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 192 Dnr 2013-000389 101 

Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära 
relationer 2014-2016 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014-

2016 har arbetats fram på uppdrag av folkhälsorådet, som verkar under 

kommunstyrelsen. Detta då den kommunövergripande handlingsplanen mot 

våld i nära relationer 2011 - 2013 har löpt ut.   

Den kommunövergripande planen mot våld i nära relationer för Ronneby 

kommun syftar till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt förebyggande 

arbete och innehåller prioriterade insatser för åren 2014-2016. Planen riktar 

sig till alla nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen.  

Den reviderade planen har efter beslut från kommunfullmäktige 2013-03-27 

§ 78 kompletterats med ett avsnitt om hedersrelaterat våld.  

Planen innefattar nämnders och bolags ansvar både i egenskap av 

servicegivare och som arbetsgivare. För att nå framgång i arbetet är det 

viktigt att varje nämnd och bolag planerar egna insatser och tar fram 

handlingsrutiner utifrån verksamhets- och ansvarsområde.  

Planen presenteras med fyra bilagor; kunskapsöversikt, aktörers ansvar och 

befintliga resurser, mall för checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära 

relationer.  

Remissförfarandet har pågått från 2013-11-08 t.o.m. 2014-02-28.   

Yttranden innehåller synpunkter på de delar som berör respektive 

remissinstans ansvarsområde samt på planen i sin helhet.   

Inkomna yttranden 

Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter. Nämndernas och 

Landstinget Blekinges yttrande bifogas. Övriga remissvar sammanfattas 

nedan.  

Utbildningsnämnden 

Utbildningsförvaltningen anser att planen är tydlig och väl strukturerad med 

fördelade ansvarsområden. Utbildningsförvaltningen anser att de kan arbeta 

efter planen. 

Fritid- och kulturnämnden  
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Fritid- och kulturnämnden framhåller vikten av utbildning och 

kompetensutveckling inom området för att kunna hantera checklistan och 

arbeta fram en handlingsplan.  

Miljö- och byggnadsnämnden   

Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att kunskapsöversikten tar upp våld 

mellan barn och ungdomar i liten utsträckning och menar att barn och 

ungdomar som vistas tillsammans i förskola och skolan kan beskrivas som 

nära relationer. I övrigt anser Miljö- och byggnadsnämnden att underlaget är 

bra utformat och utgör ett viktigt stöd i arbetet med dessa frågor. Föreslagen 

check- och kontaktlista bedöm vara funktionella hjälpmedel för att hantera 

dessa frågor. 

Socialnämnden 

Socialnämnden upplever planen i sin helhet som välstrukturerad och 

informativ som ger en bra bild över definitionen av våld i nära relationer. 

Socialnämnden framhåller även att den kompletterande delen som lyfter 

komplexiteten av våld i samkönade relationer är viktig.  

Äldrenämnden 

Äldrenämnden anser att de har ett viktigt uppdrag i arbetet mot våld i nära 

relationer då de inom sitt verksamhetsområde arbetar med en särskilt utsatt 

grupp. 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämnden framhåller att det är ytterst angeläget att kommunen 

har en övergripande och aktuell plan mot våld i nära relationer och ställer sig 

positiva till planen. Den fördjupade kunskapsöversikten avseende 

hedersrelaterat våld är ett bra komplement.  

Ekonomienheten  

Ekonomienheten lyfter vikten av att färdiga mallar vad gäller checklistor och 

handlingsrutiner, detta för att underlätta arbetet men även skapa enhetlighet 

och igenkännande för såväl medarbetare som förtroendevalda.  

Kommunala rådet för funktionshinder  

KFR anser att speciellt fokus ska läggas på funktionsnedsattas situation, med 

tanke på deras utsatthet. Vidare lyfts vikten av att socialpsykiatriska teamet 

som bland annat har kontakt med många brukare som har eget boende är 

extra lyhörda och observanta. De är även ytterst angeläget att de 

utbildningsinsatser som har riktats till personal och politiker inom området 

våld i nära relationer fortsätter.  

Landstinget Blekinge  
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Landstinget ser positivt på det arbete som genomförts med att ta fram 

förslaget. Materialet känns genomarbetat och föreslagna mål och insatser är 

mycket relevanta och tydliga.  

Landstinget uppskattar att planen beaktar skillnader mellan kön, sexuell 

läggning, nationalitet och inte minst ålder, där barnen särskilt har 

prioriterats. Landstinget poängterar vikten av god samverkan. 

Nedan presenteras synpunkter utifrån planens olika delar: 

Kommunövergripande plan- rubrik Uppföljning 

Landstinget föreslår en komplettering av indikatorer som bättre speglar 

måluppfyllelsen samt lyfter vikten av att integrera planering och uppföljning 

av planen med kommunens sedvanliga planerings- och uppföljningsprocess.  

Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2) 

Förtydliga tandvårdens som en del av hälso- och sjukvården. Landstinget 

lyfter även vikten av att se till att prioriteringsarbetet även får genomslag i 

det ekonomiska och personella prioriteringsarbetet på övergripande nivå i 

kommunen, dvs att det inte bara är på nämnds-, förvaltnings-, och bolagsnivå 

arbetet måste göras. Många förutsättningar skapas på central nivå och avgör 

därmed hur framgångsrikt arbetet sedan kan bli på verksamhetsnivå.  

Rädda Barnen i Ronneby   

Synpunkter lämnas på följande delar: 

Kommunövergripande plan  

Rädda Barnen anser att planen är väl genomarbetad och ser positivt på att 

även våldsutövare nås av stödinsatser vilket innebär att kvinnor som 

brottsoffer inte ges hela ansvaret. Rädda Barnen anser även att det 

övergripande målet bör innehålla lättillgängliga och tidiga insatser. 

Insatsen med att ta fram checklistor och handlingsrutiner som anges under 

delmål 1 – personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas 

och får snabbt stöd och hjälp bör innehålla anvisningar hur information ska 

föras vidare inom verksamheten, samt tydliga anvisningar för 

dokumentation, samordning och samverkan.  

Kunskapsöversikt (bilaga 1) 

Rädda Barnen anser att det är bra att framhåller riskgrupper men menar att 

listan ska kompletteras med ytterligare riskgrupper som spädbarn, 

papperslösa samt barn och vuxna som lever under ekonomiskt svåra 

förhållanden 

Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2) 
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Rädda barnen framhåller att det skyddande boendet som erbjuds bör vara 

lämpligt för eventuellt medföljande barn och att den personal som finns har 

kunskap om barns behov och rättigheter. Därtill betonar de vikten av att det 

finns skriftliga, samordnande och väl förankrade rutiner inom all 

barnverksamhet.  

Checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära relationer (bilaga 3) 

Rädda Barnen anser att det bör finnas en särskild checklista för barn som 

utsätts för, eller bevittnar våld.  

Brottsofferjouren 

 

Brottsofferjouren har under året som gått haft många ärenden gällande våld i 

nära relationer och framförallt hedersrelaterat våld. Brottsofferjouren 

framhåller att behovet av ekonomiskt stöd från Ronneby kommun måste 

respekteras på ett bättre sätt än idag för att möjliggöra fortsatt verksamhet.  

 

Ronneby kvinnojour 

Kvinnojouren önskar komplettera kontaktlistan (bilaga 4) med Tjejjouren 

RUT:s mailadress i kontaktlistan då de inte har någon telefon utan endast är 

tillgängliga via chatt.  

Personalenheten, Polismyndigheten i Blekinge län, Folktandvården i 

Blekinge samt Röda Korset Ronneby 

Ovan nämnda remissinstanser ställer sig positiva till förslaget och framhåller 

planen som väl genomarbetad och tydlig.  

AB Ronneby Industrifastigheter, Näringslivsenheten samt Tekniska 

förvaltningen 

Ovan nämnda remissinstanser har inkommit med svar men inte lämnat några 

synpunkter på förslaget.  

 

Bedömning 

I bedömningen värderas inkomna yttranden avseende kompletteringar och 

revideringar. Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära 

relationer 2014- 2016 föreslås efter remissförfarandet revideras enligt nedan.   

Kommunövergripande plan 2014-2016 

Under rubriken Inledning, sidan 1, har följande tillägg gjorts i andra stycket: 

Ronneby kommuns reviderade kommunövergripande plan mot våld i nära 

relationer har utarbetats med utgångspunkt i Barnkonventionen, 

Kvinnokonventionen (CEDAW), FN:s Deklaration om avskaffandet av våld 

mot kvinnor…   
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I flertalet yttranden lyfts vikten av stöd och mallar i arbetet med att ta fram 

de checklistor och handlingsrutiner som är en insats under delmål 1 – 

personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas och får 

snabbt stöd och hjälp. Stöd i detta arbete framhålls redan som en insats i den 

föreslagna planen. Därtill finns en mall för checklista bilagat planen (bilaga 

3). Önskemål om mall för upprättande av handlingsrutiner bedöms dock inte 

som aktuellt då handlingsrutiner i högsta grad är verksamhetsspecifika. 

Samordning och stöd från Sesam och folkhälsorådet vad det gäller 

upprättande av handlingsrutiner kommer starta våren 2014.  

Under rubriken uppföljning, sidan 5, har ett tillägg gjorts för att integrera 

planering och uppföljning av planen med kommunens sedvanliga planerings- 

och uppföljningsprocess. Följande komplettering har gjorts för att kunna 

avgöra om arbetet löper i rätt riktning:  

Arbetet ska årligen följas upp genom respektive nämnd/bolags 

årsredovisning under rubriken Folkhälsa. Den samlade uppföljningen 

samordnas årligen av Folkhälsorådet enligt presenterade indikatorer på sidan 

5.   

Bilaga 1: Kunskapsöversikt  

I ett yttrande lyfts att våld mellan barn och ungdomar i förskola och skola 

bör framhållas i kunskapsöversikten. Våld mellan barn och unga är dock inte 

inrymt i definitionen för våld i nära relationer och ett förtydligande om detta 

kommer därmed inte att göras i planen.  

Under rubriken särskilt utsatta grupper, sidan 6, föreslås tillägg av grupperna 

spädbarn, papperslösa samt barn och vuxna som lever under ekonomisk 

utsatthet. Dessa grupper är dock nationellt sett inte särskilt utsatta grupper 

vad gäller våld i nära relationer och kommer därmed inte att ingå.  

Bilaga 2: Aktörers ansvar och befintliga resurser 

I tredje stycket under rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, förtydligas 

meningen ”Hälso- och sjukvården har även en viktig roll i att föra noggrann 

dokumentation för att rättsintyg vid misshandel blir korrekta” enligt 

följande: Hälso- och sjukvården har alltid en viktig roll i att föra noggrann 

dokumentation, oavsett om den våldsutsatta önskar anmäla eller inte. Vid en 

anmälan utgör detta viktiga underlag för rättsintyg.  

Rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, kompletteras med ett ytterligare 

stycke för att förtydliga vikten av att vid långvarig sjukskrivning ställa frågor 

om våld i nära relationer.  

Det är också viktigt att i samband med patienters sjukskrivning, speciellt vid 

långvarig sjukskrivning, som rutin ställa frågan om våld i nära relationer, 
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eftersom detta är en tänkbar bakomliggande orsak till många av dessa 

sjukskrivningar.  

Under rubriken Ronneby kvinnojour, sidan 4, har en rättelse gjorts där 

jourens har ändrats till jouren.  

Bilaga 4: Kontaktlista 

Tjejjouren RUT:s mailadress läggs till i kontaktlistan då de inte har något 

telefonnummer.  

Planen i helhet  

Utifrån yttranden ovan är bedömningen att remissinstanserna är positiva till 

planen och anser att den är välstrukturerad och informativ. Bilagorna 

upplevs underlätta införlivandet av planen.  Planen lyfter relevanta mål och 

insatsområden för att förebygga och minska våld i nära relationer.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anta kommunövergripande plan mot våld i nära 

relationer 2014-2016 med föreslagna revideringar. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att anta kommunövergripande plan mot våld i 

nära relationer 2014-2016 med föreslagna revideringar. 

 

Deltar i debatten 

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

 

Yrkanden 

Roger Gardell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta 

kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014-2016 med 

föreslagna revideringar. 

________________ 
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§ 193 Dnr 2014-000032 109 

Besvarande av medborgarförslag angående mer 
information om våra historiska sedvärdheter utmed E22 

 

Sammanfattning  

Annika Gylling har lämnat medborgarförslag om att informationsskyltar för 

sevärdheterna kring E22 ska sättas upp. Idag finns skyltar som visar på 

Sevärdheter, men inte vilken det avser. Föreslagna platser är 

Björketorpsstenen, Hjortahammar Gravfält samt platsen för fynden vid 

Västra Vång. För Björketorpsstenen föreslås även mer och tydligare 

information. Annika Gylling anser att bättre skyltning kommer att bidra till 

marknadsföring av Ronneby kommuns intressanta historia och även gynna 

handeln då antalet besökare kommer att öka i kommunen. 

 

Bedömning 

Att lyfta fram kommunens historiska sevärdheter är viktigt, inte bara ur ett 

historiskt och lokalt perspektiv utan även ur ett regionalt och nationellt 

perspektiv. Historiska värden som synliggörs och lyfts fram kan bidra till att 

främja attraktionskraften för kommunen samt leda till en positiv utveckling 

av besöksnäringen. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att ge Fritid- och kulturförvaltningen i samarbete med 

Informationsenheten och Tekniska förvaltningen i uppdrag att förstärka 

skyltningen vid ovan nämnda sevärdheter. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslår kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att med 

hjälp av Fritid- och kulturförvaltningen och Informationsenheten förstärka 

skyltningen vid ovan nämnda sevärdheter. Kostnaden hanteras inom 

Tekniska förvaltningens befintliga budgetram. 
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Deltar i debatten 

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

Håkansson (C) och ersättare Gilbert Nilsson (C). 

 

Yrkanden 

Thomas Håkansson (C) yrkar bifall med tilläggsyrkande om att tidsram fram 

till 30 april 2015 inkluderas i beslutet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört tilläggsyrkande och finner bifall 

på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska 

förvaltningen i uppdrag att med hjälp av Fritid- och kulturförvaltningen och 

Informationsenheten, innan 30 april 2015, förstärka skyltningen vid ovan 

nämnda sevärdheter. Kostnaden hanteras inom Tekniska förvaltningens 

befintliga budgetram. 

 ________________ 
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§ 194 Dnr 2014-000270 007 

Samordningsförbundet i Blekinge län - 
Revisionsberättelse för 2013. 

Revisorerna för Samordningsförbundet i Blekinge län lämnar följande 

beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens 

förvaltning i Samordningsförbundet i Blekinge län, org nr 222000-2451, för 

verksamhetsåret 2013. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen 

Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 

som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen 

bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 

väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med 

gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med 

kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag 

om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen 

på grundval av vår granskning. 

Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av 

rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god 

revisionssed i kommunal verksamhet. 

Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om 

belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka 

åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 

väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de 

delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar 

årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 

granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 

omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i 

förbundets interna kontroll. Granskningen innefattar också en 

utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har 

använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(44) 
2014-09-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 

årsredovisningen. 

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår 

granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 

förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i 

förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. 

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som 

behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. 

    

Bedömning 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit 

verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna 

kontroll har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt 

med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt 

förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har 

upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen 

om kommunal redovisning. 

Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2013   

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundets styrelse 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.   

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundets styrelse 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

 

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 på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar Kommunfullmäktige att bevilja 

Samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013. 

________________ 
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§ 195 Dnr 2014-000307 214 

Trolleboda 1:30 - ändring av detaljplan 

 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Adress: Trolleboda 

 

Planenheten har fått i uppdrag att upprätta förslag till ändring av detaljplan 

på fastigheten Trolleboda 1:30 m.fl. (MBN § 175/2013) 

    

Bedömning 

Området är ett fritidsområde från 1980-talet. För området gäller detaljplan 

för del av fastigheten Trolleboda 1:30 m.fl. (laga kraft 19680308). 

Bestämmelserna i denna plan ändrades genom ett beslut i 

kommunfullmäktige 1983-05-30, laga kraft 1983-10-31. Genom åren har 

nämnden beviljat en mängd avvikelser från detaljplanen. Med hänsyn till 

kraven på större ytor på dagens fritidshus är det inte orimligt att ändra vissa 

av planbestämmelserna. Fastigheterna i området har storlekar från 901 kvm 

tom 1136 kvm. Lämplig exploatering torde vara 175 kvm. Även mått på 

byggnadshöjd bör revideras för att rymma ev nybyggnation eller renovering 

av befintliga byggnader med hänsyn till moderna energikrav. 

Förslaget innebär att 2 stycken planbestämmelser i gällande plan ändras och 

1 stycken utgår: 

Bestämmelsen Exploatering av tomt med lydelsen på tomt med F betecknat 

område får huvudbyggnad jämte uthus och andra gårdsbyggnader icke 

uppta större sammanlagd areal än 100m2. Därav får huvudbyggnaden icke 

uppta större areal än 80m2 ändras och får lydelsen Största byggnadsarea på 

tomt med F betecknat område är 175m2. Bestämmelsen På med I betecknat 

område får uppföras med högst en våning utgår. Bestämmelsen med 

lydelsen På med I betecknat område får huvudbyggnad icke uppföras till 

större höjd än 3,0 meter. Uthus och andra gårdsbyggnader får icke uppföras 

till större höjd än 2,8 meter ändras och får lydelsen På med I betecknat 

område får huvudbyggnad icke uppföras till större höjd än 3,9 meter. Uthus 

och andra gårdsbyggnader får icke uppföras till större höjd än 3,0 meter. 
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Planförslaget är upprättat enligt enkelt planförfarande och är utställt under 

tiden 20 juni t.o.m. 8 augusti 2014. Samtliga handlingar finns tillgängliga på 

www.ronneby.se/trolleboda130.  

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet. 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 

samrådsförfarandet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S), 

Margareta Yngvesson (S), Jan-Eric Wildros (S) och Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

JanAnders Palmqvist (S) yrkar bifall till förslaget med tilläggsyrkandet att 

det ändras till ett normalt planförfarande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall på Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Nej-röst för bifall till JanAnders Palmqvist (S) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, nio, (9) 

ja-röster och sex (6) nej röster. 

 

http://www.ronneby.se/trolleboda130
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i 

avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet lämnar in skriftlig reservation (bilaga, 

reservation) mot beslutet att behandla ändringen av detaljplan Trolleboda 

1:30 genom enkelt planförfarande. 

________________ 

Exp: 

Socialdemokraterna, Ronneby 

Vänsterpartiet, Ronneby 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(44) 
2014-09-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 196 Dnr 2014-000247 214 

Detaljplan Torkö 1:2 

 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 22 augusti 2013 (§ 154) att ge 

plan- och byggenheten i uppdrag att ändra detaljplanen för Torkö 1:2, 1:3 

m.fl.  

Handlingar finns tillgängliga på länken http://www.ronneby.se/torko.  

Samrådsförslag innebär att exploateringsgraden ökas från 160 resp 200 kvm 

till 250 kvm, fastigheten Torkö 1:15 får styckas i två delar, att ridhus får 

uppföras på Torkö 1:23 samt att del av gällande plan upphör att gälla för att 

underlätta en fastighetsreglering mellan 1:23 och 1:3. Planförslaget har varit 

utställt för samråd under tiden den 25 april till och med den 16 maj 2014. 

Planen upprättas enligt normalt planförfarande. Länsstyrelsen, miljö- och 

hälsoskyddsenheten, kommunstyrelsen samt en fastighetsägare inkom med 

skrivelser under samrådstiden. 

Inkomna synpunkter redovisades till Mijö- och byggnadsnämnden som 

beslutade den 18 juni att revidera planen och ställa ut denna på granskning. 

Planen revideras enligt följande: 

Plankartan 

 Ny planbestämmelse upphävande av strandskydd införs 

 Ny planbestämmelse huvudmannaskap införs 

 Den yta som i dag används till besöksparkering ges bestämmelsen P-

PLATS 

Planbeskrivning  

 Avsnittet Strandskydd revideras 

 Avsnittet Landskapsbildsskydd utgår 

Planförslaget ställs nu ut för granskning under tiden 4 juli tom 4 augusti 

2014. 

    

http://www.ronneby.se/torko
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 

granskningsförfarandet.    

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 

granskningsförfarandet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i 

avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 197 Dnr 2014-000094 016 

Kommunövergripande krishanteringsplan- 
Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser 

 

Sammanfattning  

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

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska alla kommuner 

ha en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Ronneby kommun 

har reviderat den kommunövergripande krishanteringsplanen – Ledningsplan 

för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun. Planen har 

skickats på remiss till ett antal interna och externa aktörer. De inkomna 

yttrandena har sammanställts och besvarats med kommentarer i en 

samrådsredogörelse. De revideringar av planen som gjorts med anledning av 

inkomna synpunkter från remissinstanser är markerade med rött.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

den kommunövergripande krishanteringsplanen med genomförda 

revideringar. 

.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

den kommunövergripande krishanteringsplanen med genomförda 

revideringar och med tillägget; 

Varje nämnd och bolag ska, genom nämnderna, återrapportera sin 

krishanteringsplan till Kommunstyrelsen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S), 

Bo Johansson (S) och Thomas Håkansson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall med ändringsyrkandet; 
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Stycket ”Varje nämnd och bolag ska, genom nämnderna, återrapportera sin 

krishanteringsplan till Kommunstyrelsen.” korrigeras till ”Varje förvaltning 

och bolag ska genom nämnder och styrelser rapportera till 

Kommunstyrelsen.” 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta den kommunövergripande 

krishanteringsplanen med genomförda revideringar och med tillägget; 

Varje förvaltning ska genom nämnder och styrelser rapportera till 

Kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Utbildningsförvaltningen 

Socialförvaltningen 

Fritid- och kulturförvaltningen 

Äldreförvaltningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

ABRI 

Ronneby hus 

Ronneby Miljöteknik 
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§ 198 Dnr 2014-000306 101 

Internkontrollplan Tekniska förvaltningen 2014 

Chef för Tekniska förvaltningen, Magnus Graad lämnar följande 

beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom 

varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller 

motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 

god intern kontroll kan upprätthållas.   

    

Bedömning 

Internkontrollplanen för 2014 är fördelad på Tekniska förvaltningens tre 

driftsverksamheter – Gatu- och Parkenheten, Kostenheten samt 

Lokalförsörjningsenheten.      

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta 

Tekniska förvaltningens internkontrollplan för 2014.     

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att fastställa internkontrollplanen för Tekniska 

förvaltningen 2014. 

 

Deltar i debatten 

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

Wildros (S), JanAnders Palmqvist (S), Bo Johansson (S), Tommy Andersson 

(S) och Kenneth Michaelsson (C). 

 

Yrkanden 

JanAnders Palmqvist (S) yrkar på att skall-krav för upphandling inkluderas i 

planen. 
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Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på JanAnders Palmqvists 

(S) yrkande och yrkar bifall till förslaget.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för bifall till JanAnders Palmqvists (S) yrkande. 

Nej-röst för bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning avges, till detta protokoll fogad bilaga, sex, (6) 

ja-röster och nio (9) nej röster. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta Tekniska förvaltningens internkontrollplan 

för 2014. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 199 Dnr 2014-000325 332 

Lekplats Linvägen Espedalen 

Gatuchef Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

2013-10-08 beslutade kommunstyrelsen att bifalla lekplatsutredningens 

förslag, med några mindre korrigeringar. Beslutet innebar att kommunens 52 

lekplatser skulle bli 36 och att en kommunlekplats skulle byggas i Ronneby.  

Under våren 2014 har arbetet påbörjats med nedläggningen av de 16 

lekplatserna enl. beslut. Efter nedläggningen av Linvägens lekplats på 

Espedalen har reaktionerna blivit starka. Boende i området och förskolans 

personal på Espedalen har genom telefonsamtal, mail och skrivelse yttrat sig 

kritiska till nedläggningen och beskriver en lekplats som är väldigt frekvent 

använd, både av barn i området, barn från närliggande områden och 

framförallt förskolan. Förskolelärarna beskriver att man går till lekplatsen 

med sina barngrupper dagligen under sommarhalvåret och att denna lekplats 

är en viktig del i verksamheten. Förskollärarna beskriver också att lekplatsen 

inne på skolområdet sedan nedläggningen blivit välbesökt kvällstid av barn i 

området.  

 
Yttrande:  

I arbetet med lekplatsutredningen gjordes ingen undersökning om hur många 

barn som dagligen besöker lekplatserna i Ronneby utan beslutet togs med 

underlag av att få en geografiskt jämn spridning av de lekplatser som blir 

kvar. Med anledning av det som framkommit efter nedläggningen av 

lekplatsen på Linvägen i Espedalen anser Tekniska förvaltningen att 

lekplatsen ur ett kommunperspektiv borde vara kvar. Avståndet till närmsta 

lekplatserna (Orienterarvägen på Hjorthöjden och Masagårdsvägen på 

Lugnet) har här blivit något för stort och med vetskapen att 

Förskoleverksamheten dagligen under sommarhalvåret använder lekplatsen 

för lek med sina barngrupper så bör den vara kvar och återuppbyggas som en 

områdeslekplats.  

 
Ekonomiska konsekvenser:  

Om Kommunstyrelsen beslutar att lekplatsen på Linvägen ska vara kvar 

innebär det att Tekniska Förvaltningen behöver ett extra anslag 2015 på 350 

tkr till återuppbyggnaden om detta ska ske i närtid och ett ökat anslag på 15 

tkr/år till drift och underhåll. Befintliga anslagna medel är redan uppbokade 
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på renovering av andra lekplatser i kommunen och behovet av upprustning 

är stort.   

    

Förslag till beslut 

Tekniska Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen med underlag av de 

nya fakta som tillkommit efter nedläggningen, beslutar att Linvägens 

lekplats skall återuppbyggas och att Tekniska förvaltningen erhåller 350 tkr 

2015 för återuppbyggnaden och 15 tkr/år till årligt drift och underhåll.  

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

lekplatsens kostnader ska hanteras inom Tekniska förvaltningens befintliga 

budget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Roger Gardell (FP), Peter 

Bowin (V), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och JanAnders 

Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Roger Gardell (FP) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på 

detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att beslutar att Linvägens lekplats skall 

återuppbyggas och att kostnader ska hanteras inom Tekniska förvaltningens 

befintliga budget. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 200 Dnr 2014-000065 012 

Blekingearkivet 

Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27 §63 att till tillskjuta 

investeringsmedel om 5 Mkr till Tekniska förvaltningen 2014 samt att 

tillskjuta underhållsmedel om 3,5 Mkr till Tekniska förvaltningen 2014. 

Finansiering av det senare skulle ske via AFA-medel under förutsättning att 

kommunen erhöll medel.  

 

Då kommunen inte kommer att erhålla några AFA medel begär Tekniska 

förvaltningen att underhållsmedel omvandlas till investeringsanslag. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att omvandla 

underhållsmedel om 3,5 Mkr till investeringsanslag. Investeringsutgiftens 

kapitalkostnad justeras i budget och plan.  

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att omvandla underhållsmedel om 3,5 Mkr till 

investeringsanslag. Investeringsutgiftens kapitalkostnad justeras i budget och 

plan. 

 

Deltar i debatten 

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

JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att omvandla 

underhållsmedel om 3,5 Mkr till investeringsanslag. Investeringsutgiftens 

kapitalkostnad justeras i budget och plan. 

________________ 
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§ 201 Dnr 2014-000158 009 

Besvarande av medborgarförslag från Per-Olof 
Berggren som föreslår att hastigheten sänks till 30km i 
korsningen Doppingvägen, Rustorpsvägen på 
Droppemålavägen i riktning mot hamnen. 

 

Sammanfattning  

Per-Olof Berggren har lämnat medborgarförslag som föreslår att hastigheten 

sänks till 30 km i korsningen Doppingvägen – Rustorpsvägen på 

Droppemålavägen i riktning mot hamnen. 

 

Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen. 

 

Remissyttrande från Tekniska förvaltningen: 

Tekniska förvaltningen motsätter sig förslaget med följande motiveringar. 

 Befintlig vägutformning med fullt utbyggd separerad gång- och cykelväg 

motiverar ej hastighetsbegränsning till 30 km/h. 

 Inga direktutfarter från kringliggande bostadsfastigheter finns utmed 

föreslagen sträcka. 

 Inga tydliga korsande stråk eller målpunkter för oskyddade trafikanter finns 

utmed föreslagen sträcka. 

  

Bedömning 

Befintlig vägutfomning föranleder ej till hastighetsbegränsning enligt inlämnat 

medborgarförslag och därmed anses det ej finnas anledning till ytterligare åtgärder. 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå förslaget på hastighetssänkning för föreslagen 

vägsträcka. 

  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå förslaget på hastighetssänkning för föreslagen 

vägsträcka. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå förslaget på 

hastighetssänkning för föreslagen vägsträcka. 

________________ 
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§ 202 Dnr 2014-000217 010 

Hemställan om ökad medlemsavgift till 
Samordningsförbundet i Blekinge 

Socialnämnden § 83/2014 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har till Socialnämnden översänt remiss med 

begäran om yttrande över Samordningsförbundet FINSAM:s hemställan om 

ökad medlemsavgift fr o m 2015, till 800 tkr från nuvarande nivå 675 tkr. 

    

Bedömning 

Samordningsförbundet finansieras till lika delar av staten och av 

medlemskommunerna. Avgiften till förbundet fördelas enl. nedan: 

  

 2014 Förslag 2015 

Landstinget 3 375 tkr 4 000 tkr 

Karlskrona kommun 1 350 tkr 1 600 tkr 

Karlshamns kommun 675 tkr 800 tkr 

Ronneby kommun 675 tkr    800 tkr 

Olofströms kommun 337,5 tkr 400 tkr 

Sölvesborgs kommun 337,5 tkr 400 tkr 

Summa 6 750 tkr 8 000 tkr 

 

FINSAM projekten är en värdefull resurs för deltagande myndigheter och 

kommuner och projekten i Blekinge har överlag visat goda resultat.  

 

I FINSAM:s föreslagna budget för 2015 utökas kostnaderna med 2 500 tkr 

varav hälften bekostas av staten och hälften av kommunerna. Enligt uppgift 

från Samordningsförbundet beror utökningen delvis på att det nästa år finns 

en möjlighet att öka den statliga finansieringen vilket förutsätter en lika stor 

ökning av kommunerna. Den föreslagna ökningen av FINSAM:S 

verksamhet skulle innebära en ökning av verksamheten och kostnaderna med 

drygt 18,5 %.  

 

Enligt FINSAM:s budget för 2015 uppgår det totala utrymmet för att bekosta 

projekt till 14 466 tkr varav 1 480 tkr avser Ronneby kommuns projekt 

Ansats. I budgetförslaget finns ett utrymme för att bekosta nya projekt med 7 

546 tkr. Om FINSAM behåller sin verksamhet på samma nivå som 2014 
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kommer utrymmet för att bekosta nya projekt istället bli 5 046 tkr. 

 

Att i det nuvarande ekonomiska läget för Socialnämnden prioritera en 

utökning av FINSAM med drygt 18;5 % kan inte anses vara motiverat. 

Enligt vår bedömning är det möjligt att med bibehållen kostnadsram för 

verksamheten bedriva en bra projektverksamhet i FINSAM. 

    

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att i sitt yttrande till Kommunstyrelsen inte ställa sig 

bakom den förslagna utökningen av Samordningsförbundet FINSAM:s 

verksamhet samt höjning av medlemsavgiften fr o m 2015, till 800 tkr från 

nuvarande nivå 675 tkr. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom Socialnämndens yttrande om att inte ställa sig bakom den 

förslagna utökningen av Samordningsförbundet FINSAM:s verksamhet eller 

höjning av medlemsavgiften fr o m 2015, till 800 tkr från nuvarande nivå 

675 tkr. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom Socialnämndens yttrande om att 

inte ställa sig bakom den förslagna utökningen av Samordningsförbundet 

FINSAM:s verksamhet eller höjning av medlemsavgiften fr o m 2015, till 

800 tkr från nuvarande nivå 675 tkr. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 
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§ 203 Dnr 2014-000145 109 

Besvarande av medborgarförslag angående en stor 
utställning på Malmö konsthall 
 

Sammanfattning  

Kjell Hobjer har lämnat in följande medborgarförslag gällande en stor 

konstutställning på Malmö konsthall.. 

 

Bedömning 

Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget om en 

utställning på Malmö kosthall och konstaterat att frågan ligger utanför den 

kommunala kompetensen. Presidiet föreslår därför att Kommunfullmäktige 

avslår medborgarförslaget. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarföslaget. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarföslaget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå 

medborgarföslaget. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

37(44) 
2014-09-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 204 Dnr 2014-000349 101 

Ansökan om regionala tillväxtmedel, Garnison Bleking 

Kommundirektör Magnus Widén lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Inför kommande försvarsbeslut i regering och riksdag har företrädare för 

Ronneby kommun, Karlskrona kommun, Region Blekinge och Länsstyrelsen 

enats om att med gemensamma krafter i olika sammanhang agera för att ge 

centrala beslutsfattare goda och väl faktaunderbyggda underlag och 

synpunkter. 

Inför tidigare års försvarsbeslut har liknande insatser gjorts med goda 

resultat som gynnat regionen i fattade beslut. Försvarsbeslutet har stor 

inverkan på arbetsmarknad, länets attraktivitet som boendeplats men också 

för befolkningsutveckling och företagande. 

Projektets mål är att säkerställa att kommande försvarsbeslut kommer att vila 

på saklig grund och att Blekinges intressen tas tillvara i beslutsprocessen. 

Projektet beräknas starta under hösten 2014 och pågå fram till dess att 

försvarsbeslutet fattats, senast början på 2015. 

Ingående parter delar på kostnaderna (bilaga Budget och finansieringsplan) 

och för Ronneby kommun är det totalt 184 500 kr i likvida medel och en 

egen In natura-insatsmotsvarande totalt 180 000 kr. 

    

Bedömning 

Inför kommande försvarsbeslut i regering och riksdag har företrädare för 

Ronneby kommun, Karlskrona kommun, Region Blekinge och Länsstyrelsen 

enats om att med gemensamma krafter i olika sammanhang agera för att ge 

centrala beslutsfattare goda och väl faktaunderbyggda underlag och 

synpunkter. 

Parterna har tillsatt en lednings- och en arbetsgrupp inför detta arbete. 

Man har enats om att arbetet ska bedrivas i projektform och arbetsgruppen 

och har tagit fram ett förslag till ansökan om regionala tillväxtmedel i syfte 

att finansiera arbetet. Denna ansökan kommer att behandlas under hösten 

2014 och inför detta beslut måste också ingående aktörer formellt besluta om 

sitt deltagande och sin andel av finansieringen. 

Inför tidigare års försvarsbeslut har liknande insatser gjorts med goda 

resultat som gynnat regionen i fattade beslut. Försvarsbeslutet har stor 

inverkan på arbetsmarknad, länets attraktivitet som boendeplats men också 

för befolkningsutveckling och företagande. 
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Projektet syftar till att uppdatera grundläggande material från föregående 

försvarsbeslut, inventering, kartläggning och analys av Karlskrona och 

Ronnebys förutsättningar inför kommande beslut. Arbetet syftar också till att 

lägga grund för strategiskt arbete beroende på innehåll iförslagen till 

kommande försvarsbeslut. 

Arbetet syftar också till att informera och marknadsföra, lokalt, regionalt och 

nationellt betydelsen av bibehållen närvaro av Försvarsmakten i Blekinge, 

och särskilt i Karlskrona/Ronneby. 

Projektets mål är att säkerställa att kommande försvarsbeslut kommer att vila 

på sakliggrund och att Blekinges intressen tas tillvara i beslutsprocessen. 

Inom projektet ska bildas en försvarsgrupp som struktureras med en 

styrgrupp, en arbetsgrupp och en projektledare. Gruppen består av 

representanter från Region Blekinge, Länsstyrelsen i Blekinge län, 

Karlskrona kommun samt Ronneby kommun. 

Utöver dessa aktörer inbjuds även representanter för försvarsmakten och 

eventuellt näringslivsrepresentanter. Arbetet ska ske i samverkan med 

Försvarsmaktsrådet som leds av Länsstyrelsen i Blekinge län. 

Projektet beräknas starta under hösten 2014 och pågå fram till dess att 

försvarsbeslutet fattats, senast början på 2015. 

Ingående parter delar på kostnaderna (bilaga Budget och finansieringsplan) 

och för Ronneby kommun är det totalt 184 500 kr i likvida medel och en 

egen In natura-insatsmotsvarande totalt 180 000 kr.  

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att  

Besluta att kommunen deltar i projektet 

Besluta tillskjuta ekonomiska medel i enlighet med projektets Budget och 

finansieringsplan (2014-07-24) 

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att; 

- kommunen ska delta i projektet. 

- tillskjuta ekonomiska medel i enlighet med projektets budget och 

finansieringsplan (2014-07-24) 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

39(44) 
2014-09-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att; 

- kommunen ska delta i projektet. 

- tillskjuta ekonomiska medel i enlighet med projektets budget och 

finansieringsplan (2014-07-24) 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén  
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§ 205 Dnr 2014-000367 252 

Strategi för förvärv av fastigheter, Bräkne-Hoby och 
Listerby 

Kommundirektör Magnus Widén föredrar ärendena 

 

Sammanfattning  

Fastighet Hoby 1:26 är till salu och har utannonserats av Svensk 

Fastighetsförmedling i Ronneby 

Hoby 1:26 omfattar 2 280 m2 och är belägen i anslutning till det särskilda 

boendet Lindebo i Bräkne-Hoby. På fastigheten finns förutom bostadshuset 

på 119 m2, en uthuslänga, ett restaurerat kallväxthus, ca 40 m2 och 

ytterligare ett kallväxthus för renovering. Fastigheten utgör en strategisk 

markreserv vid utbyggnadsbehov av det särskilda boendet. 

Förslag till köpekontrakt har upprättats med en köpeskilling på 675 000 kr. 

Taxeringsvärdet för fastigheten är 539 000 kr, varav byggnadsvärde: 366 

000 kr.  

Fasighet i Listerby, process att köpa fastighet har ínletts.     

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att förvärva 

fastigheten Hoby 1:26 för 675 000 kr. 

Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

ge Kommunstyrelsens ordförande delegation för utbetalning av handpenning 

67 500 kr. 

Kostnaden för förvärv av fastigheten ska belasta kontot för köp och 

försäljning av fastigheter och mark.   

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att förvärva fastigheten Hoby 1:26 för 675 000 kr. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar ge Kommunstyrelsens ordförande 

delegation för utbetalning av handpenning 67 500 kr. 
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Kostnaden för förvärv av fastigheten ska belasta kontot för köp och 

försäljning av fastigheter och mark. 

Köpeavtalet ska redovisas för Kommunstyrelsen. 

 

Deltar i debatten 

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

Persson (KD) och Thomas Håkansson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt Kommunstyrelsens 

arbetsutskotts förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att förvärva 

fastigheten Hoby 1:26 för 675 000 kr. 

Kostnaden för förvärv av fastigheten ska belasta kontot för köp och 

försäljning av fastigheter och mark. 

________________ 
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§ 206 Dnr 2014-000063 101 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut inkommit från Tekniska förvaltningen, 

Upphandlingen  och Äldrenämnden .     

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till 

protokollet. 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 207 Dnr 2014-000295 239 

Inbjudan till samråd för planerad ny 400kV-ledning 
Nybro-Hemsjö 

Samordnings-och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

Svenska Kraftnät inbjuder till samråd avseende en ny planerad 400 kV-ledning 

mellan Nybro och Hemsjö. Svenska Kraftnät önskar synpunkter på översänt 

samrådsunderlag med förstudie över alternativa sträckningar för den planerade 400 

kV-ledningen. Ledningen byggs för att förstärka elnätet i regionen, vilket behövs 

när den nya elförbindelsen mellan Nybro och Klaipeda i Litauen tas i drift. En av de 

alternativa sträckningarna berör nordvästra delen av Ronneby kommun. Svenska 

Kraftnät önskar erhålla synpunkterna senast 5 september varför beslut i ärendet 

måste tas av Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

    

Bedömning 

Sträckning enligt alternativ F berör Ronneby kommuns nordvästra del på en sträcka 

av ca 15 km. Ledningsalternativet innebär här anordnande av en ny ledning utmed 

befintlig 400 kV-ledning strax norr om Öljehult. Sträckningen är ett sannolikt 

alternativ då denna sträckning i den samlade bedömning som gjorts har mindre 

konsekvenser än övriga alternativ. Detta trots att alternativet passerar Bräkneån som 

är utpekat som riksintresse för naturvården och även är ett Natura 2000-område. I 

februari redovisade Länsstyrelsen i Blekinge regeringsuppdrag angående översyn 

av vilka områden som bedöms vara av riksintresse för friluftslivet. I redovisningen 

föreslår länsstyrelsen att Bräkneån ska utpekas som ett nytt riksintresseområde för 

friluftsliv. Det förstärker det värde som Bräkneån har men kommer troligen inte att 

innebära några förändringar i stort avseende val av sträcka.  

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har haft samrådsunderlaget på remiss och 

konstaterar i sin tjänsteskrivelse att ”Med skäligt hänsynstagande under arbetets 

utförande och vid placering av stolpar mm är den preliminära bedömningen att 

ledningsutförande enligt alternativ F kan ske utan betydande påverkan på 

naturmiljön.” Denna skrivning tillsammans med påpekandet om länsstyrelsens 

bedömning av området såsom riksintresse för friluftslivet förslås utgöra Ronneby 

kommuns yttrande till Svenska Kraftnät. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta ovanstående som sitt yttrande.    

    

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, efter tillägg om att intrånget för de 

boende och den biologiska mångfalden ska vara så litet som möjligt, anta 

ovanstående yttrande som sitt eget.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna JanAnders Palmqvist (S) 

och Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ge Kommunstyrelsen 

ordförande i uppdrag att, i samråd med kommundirektör Magnus Widén, 

yttra sig med avsikt att förorda nedgrävd likströmskabel. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar ge Kommunstyrelsen ordförande Roger 

Fredriksson (M) i uppdrag att, i samråd med Kommunstyrelsens presidium, 

yttra sig med avsikt att förorda nedgrävd likströmskabel. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson 

 

 


