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§ 269 Dnr 2014-000001 101 

Val av justerare och fastställande av dagordning 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

justerare för dagens protokoll. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att slå ihop ärendet ”Ny 

författningssamling, Ekonomiska förmåner förtroendevalda” och ”Ny 

författningssamling, pensionsavsättning förtroendevalda” samt att dra ur 

ärende 16 ”Plan och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk 

uppföljning 2015, samt arbetet med budget 2016”. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare 

för dagens protokoll, slå ihop föreslagna ärenden samt dra ur ärende 16 ur 

dagordningen. 

________________ 
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§ 270 Dnr 2014-000010 101 

Information från näringslivschefen 

Näringslivschef Torbjörn Lindh informerar om följande. 

 

Sammanfattning  

- Karön – Ekenäs 

- Upphandlingsseminarium 

- Viggenområdet 

- Leader / LLU (Lokalt Ledd Utveckling)   

 

Deltar i debatten 

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

JanAnders Palmqvist (S) och Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 271 Dnr 2014-000205 310 

Förändrad hantering avseende uteserveringar på 
allmän plats 

Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Dagens hantering av uteserveringar innebär att Tekniska förvaltningen 

avgiftsfritt både upplåter allmän plats samt köper in och placerar ut 

staketstolpar. Bilaga 1 beskriver de regler som idag nyttjas.  

 

Bedömning 

Dagens hantering av uteserveringar är ett förfaringssätt som kan ifrågasättas 

både avseende hur vi skall använda våra tilldelade skattemedel samt 

avseende hur vi gynnar ett fåtal näringsidkare framför andra. Tekniska 

förvaltningens bedömning är att detta måste ändras snarast. 

Förslag till ny hanteringsordning att gälla från och med 2015-04-15: 

Ansökningar skall inte längre ske hos polismyndigheten som ”Ansökan om 

tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter” utan hos Tekniska 

förvaltningen som arrende. 

Arrendet utformas som korttidsarrende vilket skall möjliggöra 

uteserveringsändamål mellan tiden 15/4-15/10. 

Årlig arrendeavgift fastställs till 25kr/m2 (dock minst 1500kr) inom 

Ronneby stadskärna samt 15 kr/m2 (dock minst 800kr) inom övriga ytor. 

Arrendeavgiften är oberoende om uteserveringen har tilldelat 

alkoholtillstånd eller ej. 

Sökanden ansvarar för allt inköp och montering av staketmaterial inklusive 

stolpar. Samråd skall ske med Miljö- och byggnadsförvaltningen om 

utformning, vilken skall följa kommunens gestaltningsprogram. Samråd 

skall även ske med Tekniska förvaltningen om förankring av staketstolpar i 

mark. 

Tekniska förvaltningen markerar ut ny uteserverings yttre begränsning. 

Finns behov av fundamentsättning genomförs detta av Tekniska 

förvaltningen mot ersättning för nedlagda kostnader. 

De av Tekniska förvaltningen sedan tidigare inköpta staketstolparna erbjuds 

för försäljning till i första hand de näringsidkare som idag nyttjar stolparna, i 
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andra hand nya intressenter. Nypris för stolparna är 4000-5000kr/st, varför 

försäljningspris om 500-1000kr/st föreslås (beroende av stolpens skick). 

Ovan redovisat förslag till ny hanteringsordning medför att det av 

Kommunfullmäktige beslutade ”Gestaltningsprogram för Ronneby 

stadskärna – råd och riktlinjer för utemiljön” måste justeras till förmån för 

aktuell hanteringsordning. Vårt förslag är att följande justeringar beslutas: 

Sid: 46 – stycke: Tillstånd, mening 1 och 2 – Ny lydelse: För att anordna en 

uteservering på kommunägd mark krävs att du arrenderar mark av Ronneby 

kommun, läs mer på www.ronneby.se. 

Sid: 47 – sista punkten, mening 2 och 3 – Slopas.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att: 

-KSau beslutar att remittera aktuellt förslag till Ronneby handel, 

Polismyndigheten, Miljö- och byggnadsförvaltningen samt till 

Näringslivsenheten för inkommande med synpunkter senast 2014-11-30 

inför vidare beslutsgång. 

-Kommunfullmäktige beslutar att hantering av uteserveringar på 

kommunägd mark skall ske i enlighet med av Tekniska förvaltningen 

redovisat nytt förslag.  

 

Arbetsutskottets beslut 2014-10-13 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet. 

- ärendet ska, till Kommunstyrelsen, kompletteras med information om 

hur det ser ut i andra kommuner samt tidigare beslut i 

Kommunstyrelsen för två år sedan gällande hantering av allmän 

platsmark. 

 

Deltar i debatten 

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

Willy Persson (KD), Roger Gardell (FP), Bo Johansson (S), Malin Norfall 

(S), Jan-Eric Wildros (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Anna 

Carlbrant (RP) och ersättare Jesper Rehn (FP). 
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Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Tekniska förvaltningens förslag om 

remissrunda.  

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till remissrundan med 

kompletteringen att fastighetsägare och krögare inkluderas i denna. 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att det bör förtydligas i remissförfrågan 

att det inte finns ett krav på att använda ”Ronneby stolpen”. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss till kommunstyrelsens 

arbetsutskott med ett uppdrag om att genomföra remissrunda med berörda 

parter, förtydliga remissunderlaget med gällande premisser samt presentera 

det förslag som ska gälla under tiden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget framfört 

yrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott med ett uppdrag om att se till att föreslagen remissrunda 

genomförs med berörda parter inklusive fastighetsägare och krögare, 

förtydliga remissunderlaget med gällande premisser samt presentera det 

förslag som ska gälla under tiden. 

______________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 272 Dnr 2014-000482 101 

Internkontrollplan Tekniska förvaltningen 2015 

Utvecklingssamordnare Emelie Stenborg 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 

Tekniska förvaltningen har under flera år haft samma internkontrollplan som 

visat stora likheter mellan enheterna. Som ett led i ökat kvalitetsarbete har en 

gemensam internkontrollplan sammanställts. I detta dokument har ett antal 

kontrollmoment, kontrollpunkter, ansvar samt riskbedömning listats upp. 

Tekniska förvaltningen planerar att välja ut några interkontrollmoment varje 

år och arbeta på djupet med dessa. Internkontrollen blir därmed ett 

strategiskt dokument som används över flera år.  

 

Under 2015 föreslår Tekniska förvaltningen att följande kontrollmoment 

väljs ut:  

  

Arbetsmiljö kontrollpunkt 1 och 2 

Upphandling kontrollpunkt 2 

Verksamhetsuppföljning  

Service  

Felanmälan 

RUS  

 

Tekniska förvaltningen föreslår dessa kontrollmoment på grund av risk- och 

väsentlighetsbedömningen samt med tanke på pågående förbättringsarbete 

med ”Attraktiv arbetsgivare” och med bemötande ut mot kund och 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=a47c592f37d045a2318168b4b4b326fd&dosearch=1&t1=P&s1=Utvecklingssamordnare
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allmänhet.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta 

föreslagna kontrollmoment ur Tekniska förvaltningens ”Intern kontroll - 

Förslag på kontrollmoment” för 2015-2017.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att anta 

reviderat förslag till kontrollmoment ur Tekniska förvaltningens ”Intern 

kontroll - Förslag på kontrollmoment” för 2015-2017. 

Följande kontrollmoment väljs ut:  

 

 Arbetsmiljö kontrollpunkt 1 och 2 

 Upphandling kontrollpunkt 2 

 Verksamhetsuppföljning  

 Service  

 Felanmälan 

 RUS  

 Upphandling 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy Andersson (S).  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bordläggning av ärendet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner bifall på 

detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen, (mandatperiod 2014-2018)    
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§ 273 Dnr 2014-000247 214 

Detaljplan Torkö 1:2 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 september 2014 (§ 149) att 

godkänna detaljplanen för Torkö 1:2, 1:3 m.fl.  

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

Planförslaget innebär att exploateringsgraden ökas från 160 resp 200 kvm till 

250 kvm för samtliga fastigheter inom planområdet, 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.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunfullmäktige antar 

detaljplanen.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Torkö 1:2, 1:3 enligt förslag 

från miljö och byggnadsnämnden. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Gilbert Nilsson (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att komplettera stycket under 

rubriken ”Service” på s.19 med en sista mening om bilpendling och 

kollektivtrafik med buss, att genomgående uppdatera Skogsvårdsstyrelsen till 

sin nuvarande benämning Skogsstyrelsen. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- komplettera stycket under rubriken ”Service” på s.19 med en sista 

mening om bilpendling och kollektivtrafik med buss. 

- genomgående uppdatera Skogsvårdsstyrelsen till sin nuvarande 

benämning Skogsstyrelsen. 

- efter ovanstående kompletteringar föreslå kommunfullmäktige anta 

detaljplanen för Torkö 1:2, 1:3 enligt förslag från miljö och 

byggnadsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 274 Dnr 2014-000509 179 

Hemställan om beslut om taxor för 2015 enligt Lag om 
skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer att Karlskrona respektive 

Ronneby kommun beslutar om 2015 års taxor för tillsyn enligt Lag om 

skydd mot olyckor samt tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva 

varor.  

 

Bedömning 

Avgift för tillsyn (Lag om skydd mot olyckor, LSO) 

Enligt direktionens förslag höjs grundavgiften samt timtaxan med 3 % till 

1118 kr respektive 558 kr. 

 

Avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor  

Dessa avgifter följer Sveriges kommuner och landstings tabell. Inga 

förändringar förslås i taxan som redovisas i bilaga.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen grundavgift och timtaxa 

för tillsyn enligt LSO under år 2015 samt föreslagna taxor för tillstånd för 

brandfarliga och explosiva varor enligt LBE.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att anta föreslagen grundavgift och timtaxa för tillsyn 

enligt LSO under år 2015 samt föreslagna taxor för tillstånd för brandfarliga 

och explosiva varor enligt LBE.   
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreslagen grundavgift och timtaxa för tillsyn 

enligt LSO under år 2015 samt föreslagna taxor för tillstånd för brandfarliga 

och explosiva varor enligt LBE. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 275 Dnr 2014-000460 049 

Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag 

Socialnämnden § 104/2014 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos för 2014 visar på ett underskott om 10 079 tkr. 

Anmälningar/ansökningar gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa 

har ökat markant. Barn/ungdomar i behov av vård är fortfarande högt. 

Antalet personer i behov av personlig assistans har öktat. Kostnadsökningen 

avser personer med LSS-beslut dvs SFB-ersättning utgår ej. Intäkter från 

Migrationsverket är i dagsläget osäkra.  

 

Socialnämnden har behov att äska om ett tilläggsanslag om 10 079 tkr.  

 

Arbetsutskottets beslut 2014-10-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar kalla socialnämndens presidium till 

nästkommande sammanträde för Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att inte 

bifalla äskandet om tilläggsanslag. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Bo Johansson (S), Peter 

Bowin (V), JanAnders Palmqvist (S), Tommy Andersson (S), ersättare Tim 

Svanberg (C) och Margareta Yngvesson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att inte bifalla äskandet om 

tilläggsanslag samt att föreslå kommunfullmäktige att notera 

budgetavvikelsen för socialnämnden. 
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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 

- inte bevilja äskandet om tilläggsanslag. 

- notera budgetavvikelsen för socialnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 276 Dnr 2014-000458 42 

Förslag till beslut för naturreservatet Garnanäs i 
Ronneby kommun. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har skickat över förslag till beslut om Garnanäs naturreservat 

för yttrande. Svar önskas senast 8 december 2014. Beslut om skötselplan 

kommer att tas separat. 

Garnanäs naturreservat föreslås bildas för att bl a bevara en nyckelbiotop 

bestående av ädellövskog, betad skog och hällmarkskog med förekomst av 

jätteträd, rikligt med död ved samt rik förekomst av vedsvampar, värdefull 

kryptogamflora och lägre fauna. Syftet är att bevara biologisk mångfald, 

vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och trygga tillgången till ett för 

friluftslivet betydelsefullt område. Det föreslagna naturreservatet är totalt 22 

ha och omfattar ett landområde på södra delen av udden Pilken samt några 

strandnära mindre öar och skär.  

 

Bedömning 

Marken som det föreslagna naturreservatet ligger på är privatägd. 

Kommunen eller dess bolag äger ingen mark inom området eller innehar 

några rättigheter. Det föreslagna naturreservatet ingår i riksintresseområde 

för naturvården Bräkne-Hoby skärgård. Området omfattas idag av ett 

gammalt naturvårdsavtal  med Skogsstyrelsen. Detta naturvårdsavtal ska 

upphävas i och med naturreservatsbildningen.  

I de av Kommunfullmäktige antagna nya lokala miljömålen finns som mål 

att särskilt skyddsvärda skogsområden skyddas med ett etappmål att andelen 

skyddade områden i kommunen som geografiskt område ska ha ökat till 

2016. 

Det föreslagna reservatet ligger således i linje med ambitionerna i de lokala 

miljömålen. 

De föreslagna reservatsföreskrifterna bedöms sammantaget vara rimliga i 

förhållande till syftet med reservatsskyddet. Vid naturreservatsbildningar 

brukar kommunen lägga vikt vid tillgängligheten för friluftslivet. I det 

föreslagna naturreservatet planeras för en markerad stig samt en 

informationstavla. Det saknas dock parkeringsmöjligheter. Även om det kan 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(63) 
2014-11-25  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

vara önskvärt att hålla antalet bilar nere på dessa mindre, ofta av 

vägsamfälligheter skötta, vägar bör det dock planeras för någon form av 

parkering i alla fall i närområdet. Vid närmaste naturreservat Sonekulla 

saknas det också parkeringsmöjligheter. Då ett av syftena anges vara att 

trygga tillgången till ett för friluftsliv betydelsefullt område i kustnära miljö 

bör länsstyrelsen därför titta vidare på en parkeringslösning så att stora 

grupper inte utesluts pga att de inte kan ta sig till området.  

Med ovanstående synpunkt ställer sig Ronneby kommun positiv till 

inrättande av naturreservat Garnanäs.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

anta ovanstående som Ronneby kommuns yttrande till länsstyrelsen 

beträffande inrättande av naturreservatet Garnanäs.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

anta ovanstående som Ronneby kommuns yttrande till länsstyrelsen 

beträffande inrättande av naturreservatet Garnanäs. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta ovanstående 

som Ronneby kommuns yttrande till länsstyrelsen beträffande inrättande av 

naturreservatet Garnanäs. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige : 
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§ 277 Dnr 2013-000308 109 

Besvarande av medborgarförslag om 
hastighetsbegränsning till 30 km på 
Kallingevägen,sträckan Willys - Wesleys kiosk 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Silvia Husar föreslår i ett medborgarförslag att hastigheten sätts till 30 

km/tim på sträckan Willys till Wesleys kiosk och att det sätts upp 

fartkameror på sträckan. Hon framför att sträckan är hårt trafikerad och att 

hastighetsgränsen sällan följs. Barn tar sig på egen hand till och från 

Fredriksbergsskolan men även vuxna berörs när trafikanterna inte följer 

lagen.  

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har haft medborgarförslaget på remiss. Projektledare 

Sattar Zad yttrar bl a följande: ”Enligt trafikmätningen som gjordes mellan 

Hultaleden och Emaljvägen i april 2014 var det 85 % av fordonen som körde 

upp till 40 km/h. 

Den nämnda sträckan i förslaget har en god standard och en separerad GC-

bana med flera markerade övergångsställen. 

 

Frågan om fartkamera ställdes till Trafikverket och som svar fick vi veta att 

de kriterierna som krävs för att sätta upp en fartkamera uppfylls inte. De 

kriterier som skall uppfyllas är att:  

- det ska vara vägar med ÅDT över 4000 och 

- är skyltade 70 km/h och uppåt 

Behov av fartkamera och placeringen beslutas nationellt av Trafikverket och 

Polisen. Varje fartkamera kostar ca 1 Mkr i uppsättning och sedan 

tillkommer underhåll.     

 

Vägen passeras av drygt 8000 fordon per dygn men hastigheten är inte 70 

km/h eller högre.” 
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Zad påpekar också att bevakningen av överträdelsen av hastigheten är en 

polisiär uppgift. 

 

Tekniska förvaltningens förslag är att medborgarförslaget avslås.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.   

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 278 Dnr 2013-000079 109 

Besvarande av medborgarförslag från Hörselskadades 
förening att utöka parkeringstiden från 2 till 3 timmar 
vid Kulturcentrum 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslår en medlem av Hörselskadades förening att 

parkeringstiden vid Kulturcentrum utökas från 2 timmar till 3 timmar. 

Kommunstyrelsens au återremitterade ärendet 2013-04-22.  

 

Bedömning 

Projektledare Sattar Zad, Tekniska förvaltningen gjorde då följande 

bedömning:  

”Det finns flera p-ytor som är i anslutning till Kulturcentrum. Dessa 

långtidsparkeringar finns runt omkring Bergslagen och Kulturcentrum: 

P- Kulturcentrum, längs med Kallingevägen 24 timmar 

P-platser vid brandstationen, längs med Kallingevägen 10 timmar 

P-platser på Kyrkogatan 4 timmar 

P-platser vid Mor Oliviagården 10 timmar 

  

2 timmars parkering tillhandahålls av kunder till Bergslagskrogen, Willys 

och centrum som har en stor omsättning av bilar.    

Att öka p-tiden på vissa p-platser med längre tid än 2 timmar närmast 

Kulturcentrum ger inga garantier att de platserna är lediga när HRF har 

sammanträde eller turister är på besök.  

 

Generellt gäller också att rörelsehindrade med tillstånd får parkera upp till 3 

timmar även på vanliga p-platser som är 2 timmars parkering.” 

 

Tekniska förvaltningen har nu kompletterat sitt yttrande med att idag finns 

det ytterligare p-platser (utökad till 21platser) i anslutning till Kulturcentrum, 

vid brandstationen, som är en långtidsparkering, 10 timmar, så dessa platser 

borde tillgodose behovet för de som deltar i sammanträdet. 
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En annan lösning för att göra det lättare för deltagarna är att flytta 

sammanträdestiden (delvis) till efter kl:18.00 då finns det inget behov att gå 

och ändra på p-skivan. 

 

Tekniska förvaltningens förslag är att medborgarförslaget avslås. 

 

Mot bakgrund av att det efter att medborgarförslaget inkom har tillkommit 

parkeringsplatser med 10 timmarsparkering föreslås att medborgarslaget kan 

anses vara besvarat.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 279 Dnr 2013-000441 109 

Besvarande av medborgarförslag att parkeringstiderna 
i Ronneby revideras 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Bengt Göran Svensson har inkommit med ett medborgarförslag avseende 

revidering av parkeringstiderna i Ronneby. 

Förslaget berör p-platserna vid Willys och Kulturcentrum. 

Vederbörande tycker att två timmars parkering inte räcker till för de som 

besöker Kulturcentrum och Kyrkan.  

 

Bedömning 

Parkeringstiderna i de nämnda platserna är 2 timmarsparkering 

 

Förslag till beslut 

Tekniska Förvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag skall avslås.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

 

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 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 280 Dnr 2012-000448 109 

Besvarande av medborgarförslag angående kommunalt 
övertagande av drift och ansvar för Skärgårdsvägen 
från Vierydsvägen till gränsen mellan fastigheterna 
Saxemara 1:16 och 1:82 

Gatuchefen Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Önskemål har inkommit genom medborgarförslag och skrivelse från 

Saxemara södra vägsamfällighet, att kommunen ska ta över ansvaret för 

Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gräns mellan Saxemara 1:16 och 

1:82.  

 

Skärgårdsvägens första del, från Vierydsvägen och ca 380 m söderut 

omfattas sedan 1980 av en stadsplan där kommunen är huvudman för allmän 

platsmark. Resterande del av Skärgårdsvägen fram till gräns mellan 

Saxemara 1:16 och 1:82 saknar antingen detaljplan eller omfattas av 

detaljplan där kommunen inte är huvudman för allmän platsmark. Saxemara 

södra vägsamfällighet har historiskt sett tagit ansvar för drift och underhåll 

på hela sträckan och erhållit kommunalt och statligt bidrag därför. Fr.o.m. 

2014-01-01 ansvarar Kommunen för drift och underhåll av den del av 

Skärgårdsvägen som är inom stadsplanelagt område. Vägsamfälligheten 

ansvarar för resterande del av Skärgårdsvägen fram till gräns mellan 

Saxemara 1:16 och 1:82.  Vägsamfälligheten har en lantmäteriförrättning 

från 1950 som idag inte är aktuell p.g.a. den Stadsplan som upprättades 1980 

och att ägaförhållanden har förändrats. 

 

2014-03-04 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till 

Tekniska förvaltningen med uppdraget att arbeta med inriktning mot att 

Kommunen övertar väghållningen på hela Skärgårdsvägen, från 

Vierydsvägen till gräns mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82. 

Vägsamfälligheten bekostar erforderlig lantmäteriförrättning och 

vägsamfällighetens återstående penningmedel efter reglering av skulder 

överförs till kommunen.  
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Bedömning 

Gatu- och Parkenheten har tillsammans med Saxemara Södra 

vägsamfällighets styrelse tagit fram ett förslag på avtal avseende drift och 

underhåll av Skärgårdsvägen fram till gräns mellan Saxemara 1:16 och 1:82. 

 

Avtalet (se bilaga 1) innebär att Ronneby kommun fr.o.m. 2015-01-01 

ansvarar för utförande och kostnader av normalt drift och underhåll enl. 

kommunal standard av väg med tillhörande vägområde. I ansvaret ligger 

t.ex. underhållsbeläggningar, lagningar, slåtter, dikesrensningar, snöröjning, 

halkbekämpning samt vägutrustning.  

För att överta detta ansvar från Vägsamfällighet kräver Kommunen att 

Vägsamfällighetens kvarstående ekonomiska medel om 250 000 kr inkl. 

moms överförs till Kommunen vid tecknandet av detta avtal och att 

ytterligare ca 15 000 kr inkl. moms överförs när vägsamfällighetens skulder 

för 2014 har reglerats. Kommunen ansvarar för att investera dessa medel på 

Skärgårdsvägen inom en femårsperiod från avtalets tecknande. Vid en 

eventuell uppsägning av avtalet ska kommunen återbetala ej investerade 

medel till vägsamfälligheten. Vägsamfälligheten har inga kostnadsanspråk 

på Kommunen fram till detta avtals tecknande. Kommunen skall årligen 

genom bidrag, bekosta en ansvarsförsäkring för styrelsen i 

vägsamfälligheten. Kommunen åtar sig det juridiska ansvaret för 

väghållningen och trafiksäkerheten samt svarar för eventuella skador som 

kan uppkomma till följd härav. 

 

Vid beräkning av vad det kostar för kommunen att ansvara för drift- och 

underhåll av denna typ av väg har Gatu- och Parkenheten kommit fram till 

13 kr/m2 och år. Detta skulle innebära en kostnad på ca 31 000 kr/år. Då det 

föreslagna avtalet förutsätter att Vägsamfälligheten för över sina återstående 

medel (ca 265 000 kr) så kommer detta finansiera delar av det normala drift- 

och underhåll som är på denna typ av väg. Vid ett kommunalt övertagande 

kommer en underhållsbeläggning att utföras och finansieras med dessa 

medel. Den uppskattade kostnaden för Kommunen att ansvara för drift- och 

underhåll uppgår därför till 24 tkr/år.  

 

Förslag till beslut 

Alt 1. Kommunen övertar drift och underhåll på resterande del av 

Skärgårdsvägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till gräns 

mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82 enl. överenskommet avtal (se 
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bilaga 1). Gatu- och Parkenheten erhåller ett ökat anslag på 24 tkr/år till drift 

och underhåll.  

Alt 2. Kommunen övertar inte drift och underhåll på resterande del av 

Skärgårdsvägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till gräns 

mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82. Saxemara södra vägsamfällighet 

behåller ansvaret för denna del och kommunen fortsätter att vara andelsägare 

i vägsamfälligheten. Vägsamfälligheten kommer att erhålla ett kommunalt 

utfartsbidrag på ca 2000 kr/år och har även möjlighet att söka extra bidrag 

p.g.a. att kommunen har badplats och camping i anslutning till 

Skärgårdsvägen.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- Ronneby kommun övertar drift och underhåll på resterande del av 

Skärgårdsvägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till 

gräns mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82 enl. överenskommet 

avtal. 

- Gatu- och parkenheten hanterar kostnaden inom befintlig ram. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- Ronneby kommun övertar drift och underhåll på resterande del av 

Skärgårdsvägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till 

gräns mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82 enl. överenskommet 

avtal. 

- Gatu- och parkenheten hanterar kostnaden inom befintlig ram. 

________________ 
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§ 281 Dnr 2014-000187 219 

Besvarande av medborgarförslag angående belysning 
Brunnsvallsparken.  

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Mia Österhof föreslår i ett medborgarförslag att grönområdet mellan 

Brunnsvallen och Övre Brunnsvägen förses med belysning. Hon skriver att 

där passerar/vistas massor av människor på kvällstid – rastar sina hundar, 

löptränar eller bara passerar till och från sporthallen/Brunnsvallen. En 

belysning skulle se trevligt ut med framförallt ökar det tryggheten.  

 

Bedömning 

Det aktuella området kallas av förslagsställaren Brunnsvallsparken. Tekniska 

förvaltningen, som har haft medborgarförslaget på remiss, kallar området 

Knut Hahnsparken. Tekniska förvaltningen har lämnat följande yttrande: 

”Parker och grönska är uppskattade inslag i stadsmiljön. Ljussättning av 

stadens parker handlar till stor del om trygghet, tillgänglighet och 

gestaltning. Med rätt ljussättning kan parkerna nyttjas mer och bidra till en 

meningsfull stadsmiljö dygnet runt. Aktuell park innehåller gångstråk som 

nyttjas av t.ex. motionärer, hundägare och andra som helt enkelt går eller 

cyklar denna väg när de ska passera området. Om parken ska belysas bör 

man sträva efter att åstadkomma en nyanserad helhetsbelysning. Genom att 

låta ljuset falla både på gångvägar och på omgivande träd och buskar skapas 

en mjukare övergång mellan ljus och mörker. Ögat bländas inte, 

mörkerseendet bevaras, parken blir lättare att överblicka och upplevs som en 

trygg miljö.  

 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget är befogat och att en 

belysning av denna park har ett stort allmänintresse. Gatu- och Parkenheten 

har ett årligt anslag om 150 tkr till nyinvestering i gatubelysning. 2014 är 

275 tkr avsatta och enl. beslut i Kommunstyrelsen ska Gatu- och 

Parkenheten ta fram en prioriteringslista av de inkomna önskemålen på ny 

belysning för beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kostnaden för att 
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belysa Knut Hahnsparken bedöms till ca 200 tkr och driftkostnaden till ca 

4500 kr/år.” 

 

Förvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag tas med i 

prioriteringslista för ny gatubelysning som ska beslutas av 

Kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att belysning av grönområdet 

mellan Knut Hahnsgatan och Brunnsvallen tas med i den prioriteringslista 

för ny gatubelysning som ska beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott 

och att medborgarförslaget därmed anses besvarat.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta att belysning av grönområdet mellan 

Knut Hahnsgatan och Brunnsvallen tas med i den prioriteringslista för ny 

gatubelysning som ska beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott och att 

medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Roger Gardell (FP), Claes Diurhuus-

Gundersen (M), Peter Bowin (V), Bo Johansson (S), ersättare Margareta 

Yngvesson (S). 

 

Yrkanden 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar på att vid ett eventuellt bifall komplettera med att 

andra åtgärder också behöver ses över för att göra parken tryggare, till 

exempelvis röja. 

Bo Johansson (S) yrkar på att beslutet bör vara att bifalla medborgarförslaget 

ej anse det besvarat. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall på desamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att: 

- belysning av grönområdet mellan Knut Hahnsgatan och Brunnsvallen 

tas med i den prioriteringslista för ny gatubelysning som ska beslutas 

av kommunstyrelsens arbetsutskott och om ny belysning uppförs se 

till att andra åtgärder också ses över för att göra parken tryggare, till 

exempelvis röja.  

- med ovanstående bifalla medborgarförslaget. 

________________ 
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§ 282 Dnr 2014-000494 101 

Information projekt Förändra Radikalt 

Internationell samordnare Johan Sandevärn 

 

Deltar i debatten 

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

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 283 Dnr 2014-000506 049 

Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2015 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 

totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska 

gälla. 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2014 varit 300 mkr. 

För närvarande har 198 mkr beviljats. 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2014 varit 

kommunens ränta mot banken med ett påslag om 0,40%, vilket ger: NSSu 

(Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt 

NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr. 20141023 innebär räntevillkoren 0,998% 

resp 1,148% i utlåningsränta för bolagen.  

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi 

vecka, utan avdrag (innan beslut om reporänta i oktober var inlåningsräntan 

0,198%). 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att: 

För 2015 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2015 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, 

vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 0,85% 

över 40 mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka, utan avdrag.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att: 
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- för 2015 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

- räntevillkoren för 2015 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens 

koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 

mkr samt NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr.  

- inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har 

från banken, NSSi vecka, utan avdrag. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M).  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- för 2015 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag 

inom ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

- räntevillkoren för 2015 för utlåning till bolagen ska 

kommunens ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för 

bolagens koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 

0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr.  

- inlåning ska för bolagen användas samma ränta som 

kommunen har från banken, NSSi vecka, utan avdrag. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 284 Dnr 2014-000510 100 

Ny författningssamling, Ekonomiska förmåner till 
förtroendevalda 

Personalchef Jonas Jönsson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Ledamöterna får redovisning gällande tidigare frågeställningar om 

försäkringsskydd, pensionsavsättning och omställningsarbete.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- uppdra personalchef Jonas Jönsson att gå igenom avsättning till 

pension för förtroendevalda innan Kommunstyrelsen och där lyfta 

frågan som ett särskilt ärende. 

- I övrigt bifalla reviderat förslag, med kompletterande formuleringar 

angående Övrigt försäkringsskydd från personalchef Jonas Jönsson. 

 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Claes 

Diurhuus-Gundersen (M),  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige antar 

den nya författningssamlingen, Ekonomiska förmåner till förtroendevalda 

enligt förslag. 

Malin Norfall (S) yrkar med stöd av JanAnders Palmqvist (S) avslag på 

punkt fem (5), s16 gällande av ordförande i kommunstyrelsen tillsatt 

beredning för personalfrågor samt uppdragsgraden 40 % för 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer yrkandena bifall i sin helhet mot 

avslag på punkt fem (5), s16 och finner bifall eget yrkande. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta den nya 

författningssamlingen, Ekonomiska förmåner till förtroendevalda enligt 

förslag. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna och vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.  

________________ 
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§ 285 Dnr 2014-000532 003 

Förändringar i Kommunstyrelsens arbetsformer och 
organisation 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Inför den nya mandatperioden, som inleds den 1 januari 2015, förslås 

följande förändringar i kommunstyrelsens arbetsformer och organisation. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott (arbetsutskottet) utökas från sex till sju 

ledamöter. Utskottet ska inte ha några ersättare.  

Kommunstyrelsens personalutskott (personalutskottet) tas bort. 

Arbetsutskottet övertar de beslutande uppgifter som idag ankommer på 

personalutskottet. 

En beredning för personalfrågor inrättas med uppgift att bereda ärenden som 

kommunstyrelsen, och efter delegation arbetsutskottet, ansvarar för i 

egenskap av kommunens personalmyndighet och som idag hanteras av 

personalutskottet. Kommunstyrelsen avgör hur beredningen ska organiseras 

och arbeta.  

Ordförande i beredningen för personalfrågor ges en s.k. insynsplats i 

arbetsutskottet, dvs. närvaro- och yttranderätt vid utskottets sammanträden 

samt rätt att få sin mening antecknad i sammanträdesprotokollet. 

Sammanträde med nämndberedningar berättigar förtroendevald till 

ersättning på de villkor som anges i kommunens bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

 Uppdraget som ordförande i beredningen för personalfrågor, inkluderat 

närvaro vid arbetsutskottets sammanträden, berättigar till ett årsarvode om 

40 procent av grundarvodet. 

Kommunjuristen ges i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna att 

inrätta ett tekniskt utskott till kommunstyrelsen. 

 

Former för beslut 

Förändringar i kommunstyrelsens och arbetsutskottets respektive 

organisation samt närvaro- och yttranderätt i arbetsutskottet för ordförande 
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för av kommunstyrelsen inrättad beredning, beslutas av kommunfullmäktige 

genom ändring i reglementet för kommunstyrelsen. 

 

Beslut om rätt till ersättning för sammanträden med nämndberedningar samt 

årsarvode vid uppdrag som ordförande för av kommunstyrelsen inrättad 

beredning fattas av kommunfullmäktige genom ändring i kommunens 

bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. 

 

Delegation av beslutanderätt i personalfrågor till arbetsutskottet beslutas av 

kommunstyrelsen genom ändring i kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Inrättande av en beredning för personalfrågor inklusive beskrivning av 

uppgifter, organisation och arbetsformer beslutas av kommunstyrelsen i 

särskilt beslut. Kommunstyrelsen beslutar också om utredning avseende 

inrättande av ett tekniskt utskott.  

 

Bedömning 

Undertecknad har fått i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna att 

göra vissa förändringar i kommunstyrelsens arbetsformer och organisation. 

Uppdraget omfattar följande förändringar 

- Arbetsutskottet utökas från sex till sju ledamöter. Utskottet ska inte ha 

några ersättare.  

- Personalutskottet slopas.  Arbetsutskottet övertar de beslutande uppgifter 

som idag ankommer på personalutskottet. 

- En beredning för personalfrågor inrättas med uppgift att bereda ärenden 

som kommunstyrelsen, och efter delegation arbetsutskottet, beslutar om i 

egenskap av kommunens personalmyndighet och som idag hanteras av 

personalutskottet.  

- Ordföranden i beredningen för personalfrågor ges en s.k. insynsplats vid 

arbetsutskottets sammanträden. Syftet med sådan insynsplats är såväl 

verksamhetsmässig som politisk och ska innebära en generell rätt att yttra sig 

vid utskottets sammanträden. 

- Uppdraget som ordförande i beredningen för personalfrågor inkluderat 

närvaro vid arbetsutskottets sammanträden ska vara ersättningsberättigat. 

Övriga ledamöter i beredningen ska vara ersättningsberättigade på samma 

sätt som för andra uppdrag i egenskap av förtroendevald. 
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- Ett tekniskt utskott inrättas med samma organisation och sammansättning 

som arbetsutskottet. Det tekniska utskottet ska vara beredande och, efter 

delegation, beslutande organ för den verksamhet som bedrivs av tekniska 

förvaltningen. Beslutsdelegationen till utskottet ska om möjligt omfatta 

utfärdande av föreskrifter inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde. 

 

Kommunallagens bestämmelser 

Enligt 6 kap. 20 § kommunallagen (1991:900), KL, får fullmäktige 

bestämma att en nämnd ska ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har 

bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott skall 

finnas. 

Av 6 kap. 21 § samma lag jämfört med 33 § samma kapitel framgår att en 

nämnd får delegera sin beslutanderätt till ett utskott. Ett utskott kan också ha 

till uppgift att bereda nämndens ärenden.  

I samma bestämmelse anges att en nämnd i övrigt får tillsätta de 

nämndberedningar som behövs. 

Regeringen har i KL:s förarbeten (prop. 1990/91:117 s. 94 f och s. 200) 

uttalat att regeln om nämndberedningar gör klart att nämnderna har full 

frihet att avgöra om och i så fall vilka former som deras ärenden ska beredas. 

I lagkommentar till bestämmelsen om nämndberedningar anges att en 

beredning kan sammansättas fritt av både förtroendevalda och anställda 

(Dahlman, Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011). 

Enligt 4 kap. 23 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är 

ledamot eller ersättare i en viss nämnd ska få närvara vid nämndens 

sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. Beslutet får 

även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad 

i protokollet. 

Bestämmelserna i 4 kap. är även tillämpliga när någon fullgör uppdrag i ett 

utskott inom en nämnd, prop. s. 164. 

Föreskrifterna i 23 § är avsedda att tillgodose de förtroendevaldas intresse av 

information och omfattar alla förtroendevalda. Fullmäktige kan reglera 

närvarorätten i ett reglemente eller genom ett särskilt beslut för ett enskilt 

fall. En begränsning kan göras så att den förtroendevalde bara får 

närvarorätt. Fullmäktige avgör också hur länge närvarorätten skall gälla, 

vilken eller vilka nämnder den skall avse och om den skall begränsas till 

vissa ärenden eller grupper av ärenden. En förtroendevald som har fått 

närvarorätt i en nämnd som han inte tillhör torde vara underkastad samma 

tystnadsplikt som gäller för övriga ledamöter och ersättare, prop. s. 172. 
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Även en nämnd får enligt 6 kap. 19 § kalla bl. a. en förtroendevald att 

närvara vid ett sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Den 

som kallats till sammanträde får, om nämnden beslutar det, delta i 

överläggningarna men inte i besluten. 

 

Beträffande förtroendevalds rätt till ersättning finns övergripande 

bestämmelser i 4 kap. 12-15 a §§. Där anges bl. a. att förtroendevalda, som 

inte fullgör uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, har rätt till skälig 

ersättning för förlorad arbetsinkomst m.m. Vidare får fullmäktige besluta att 

förtroendevalda i skälig omfattning ska få ersättning bl. a. i form av arvode 

för det arbete som är förenat med uppdraget, pension samt andra ekonomiska 

förmåner. Om fullmäktige beslutar att arvode ska utbetalas, ska arvodet 

bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. 

 

Ronneby kommuns författningar 

Enligt 6 kap. 20 § reglementet för kommunstyrelsen (antagen KF § 

333/2010, gäller från 1 januari 2011) ska det inom kommunstyrelsen finnas 

ett arbetsutskott och ett personalutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sex 

ledamöter och tre ersättare. Personalutskottet består av arbetsutskottets 

ordinarie ledamöter. Enligt 6 kap. 21 § får ersättare i utskott närvara vid 

sammanträden och äger rätt att yttra sig.  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunfullmäktige vid valet 

bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller ersättare ska fyllnadsval snarast 

förrättas. 

Av 1 kap. 1 § kommunens bestämmelser om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda (KF § 287/2014, gäller från den 1 januari 2014) följer, i 

fråga om förtroendevalda som ej erhåller årsarvode eller begränsat 

årsarvode, att förtroendevalda som medgetts närvarorätt, på de villkor som 

anges i bestämmelserna har rätt till ersättning för bl. a. sammanträde med 

nämndutskott och presidieträffar. I bestämmelserna anges inte om uppdrag i 

nämndberedningar är ersättningsberättigade. Enligt 1 kap. 6 § inkluderar 

arvode, som utgår till förtroendevalda som vare sig är årsarvoderade eller har 

begränsat arvode, tid för inläsning av handlingar och andra 

sammanträdesförberedelser. För förtroendevalda som erhåller årsarvode eller 

begränsat årsarvode, utgör arvode ersättning för bl. a. att förbereda ärenden 

och sammanträden, 2 kap. 2 § och 3 kap. 2 §.  

Förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller viss del av heltid har 

rätt till årsarvode eller begränsat årsarvode i den utsträckning som 

fullmäktige beslutat enligt bilaga, 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § 

ersättningsbestämmelserna. Bilagan till ersättningsbestämmelserna 
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innehåller ingen uppgift om uppdrag i nämndberedning som berättigar till 

årsarvode eller begränsat årsarvode. 

 

I kommunstyrelsens delegationsordning (KS beslut 5 mars 2013 § 77, gäller 

från och med den 1 april 2013) har följande ärenden och ärendegrupper 

delegerats till personalutskottet. 

 

2  Personalärenden 

Lag- och avtalsfrågor samt förhandling 

2.1 Besluta om föreskrifter och anvisningar i frågor som gäller förhållandet 

mellan kommunen som arbetsgivare och dess personal. 

2.2 Besluta om stridsåtgärd. 

2.3 Besluta om lönestruktur och lönerelationer mellan yrkesgrupper. 

2.4 Besluta om löneutrymmen vid löne-översynsförhandlingar och besluta 

om övergripande fördelning. 

2.5 Besluta om särskild ålderspension före 65 års ålder för annan 

arbetstagare än arbetstagare vid räddningstjänsten och i övrigt besluta om 

avvikelse från pensionsavtalets huvudregler.  

 

Personalrekrytering 

2.11 Förhandling, ställningstagande och beslut om anställning av 

förvaltningschef. 

 

Anställnings- och lönevillkor 

2.13 Förvaltningschef 

 

Avveckling av personal 

2.20 Beslut om utbetalning av vederlag eller liknande lösning för anställd i 

samband med avslut på anställning över tio (10) månadslöner eller på annat 

sätt samt när uppgörelsen är av särskild betydelse. 
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Bedömning 

Det står kommunen fritt att inrätta de utskott som man anser behövs i en 

nämnd. De utskott som inrättats i kommunstyrelsen har beslutats av 

kommunfullmäktige. Det är därför fullmäktige som också beslutar om 

ändringar i antalet utskott, dess organisation m.m. 

Om det beslutas att arbetsutskottet inte ska ha några ersättare, behöver 

bestämmelserna i reglementet för kommunstyrelsen som avser ersättare i 

utskott tas bort. 

Förtroendevald kan ges närvaro- och yttranderätt i en nämnd eller ett utskott. 

Närvarorätt som beslutas av fullmäktige kan även inkludera rätt att få sin 

mening antecknad i protokollet. Som framgår av förarbetena till KL, är syftet 

med närvarorätten att tillgodose de förtroendevaldas intresse av information. 

Nu aktuellt förslag om insynsplats i arbetsutskottet är avsett att ge 

ordföranden i nämndberedningen omfattande möjligheter till såväl insyn som 

yttranderätt, både i verksamhetsrelaterade ärenden och i frågor av politisk 

art. I sådant fall bör det vara fullmäktige som beslutar om inrättande av 

sådan plats. Beslutet fattas lämpligen genom beslut om ändring i reglementet 

för kommunstyrelsen. Det ska påpekas att förtroendevald som ges 

närvarorätt i form av insynsplats omfattas av eventuell sekretess som kan 

gälla för uppgifter i nämndens verksamhet. 

Förtroendevalds närvarorätt vid utskottssammanträden utgör ett uppdrag som 

enligt kommunens ersättningsbestämmelser är ersättningsberättigat. 

Ersättning utgår enligt bestämmelserna även för presidieträffar vilka bl. a. 

torde ha en beredande funktion. Däremot saknas bestämmelser om ersättning 

vid uppdrag i andra nämndberedningar. Sammanträdesarvode ska bl. a. 

inkludera tid för förberedelse men det är tveksamt om det omfattar uppdrag i 

nämndberedningar. För att ersättningsreglerna ska tillämpas enhetligt bör 

sammanträden med nämndberedningar uttryckligen anges som ett 

ersättningsgrundande uppdrag. Bedöms uppdraget som så omfattande att 

årsarvode eller begränsat årsarvode bör utgå, ska fullmäktige besluta om att 

uppdraget i skälig utsträckning ska berättiga till sådant arvode. Vid 

arvodering av nämndberednings-ledamot ska principen om lika arvode för 

lika uppdrag beaktas, dvs. alla beredningsuppdrag ska arvoderas på lika 

grunder, oavsett för vilken nämnd eller i vilket beredningsorgan uppdraget 

utförs. 

Slopas personalutskottet återgår beslutanderätten i ärenden som utskottet 

beslutat på delegation till kommunstyrelsen. För att arbetsutskottet ska kunna 

utföra de beslutande uppgifter som ankommit på personalutskottet krävs att 

kommunstyrelsen fattar ett nytt delegationsbeslut för uppgifterna i fråga. 
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Kommunstyrelsen äger besluta om att inrätta en beredning för personalfrågor 

samt bestämma om beredningens uppgifter, organisation och arbetsformer. 

Beredningen kan inte ges beslutande uppgifter. Styrelsen bör besluta om 

antalet ledamöter, utse ordförande och övriga ledamöter (förtroendevalda 

eller anställda av kommunen), mandattider, sammanträdesformer etc. För att 

beredningens ordförande ska kunna ta insynsplatsen i arbetsutskottet i 

anspråk krävs att denne är förtroendevald. 

Beträffande förslaget om inrättande av ett tekniskt utskott, har möjlighet till 

och behov av ändringar i kommunstyrelsens reglemente och 

delegationsordning inte hunnit utredas. Det föreslås att kommunjuristen får i 

uppdrag att snarast ta fram sådant underlag. 

 

Ikraftträdande m.m. 

Ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen och i kommunens 

bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda föreslås träda i 

kraft den 1 januari 2015, dvs. samma dag som den för den nya 

mandatperioden utsedda kommunstyrelsen tillträder. 

De ändringar m.m. som det ankommer på kommunstyrelsen att besluta om, 

bör beslutas efter det att kommunfullmäktige antagit föreslagna ändringar i 

reglemente och i bestämmelserna om ekonomiska förmåner till 

förtroendevalda. Ändringarna i delegationsordningen bör träda i kraft 

tidigast den dag då kommunfullmäktiges beslut om ändringar i reglemente 

m.m. träder i kraft. Övriga beslut kan verkställas den dag styrelsen beslutar.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen 

föreslås besluta att kommunfullmäktige föreslås besluta 

 

- att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter. Utskottet 

ska inte ha några ersättare. 

- att kommunstyrelsens personalutskott tas bort. 

- att förtroendevald som utsetts till ordförande för av styrelsen tillsatt 

beredning för personalfrågor får närvara vid arbetsutskottets sammanträden 

och delta i överläggningarna men inte i besluten. Nämndberedningens 

ordförande har rätt att få sin mening antecknad i sammanträdesprotokollet. 

- att förändringarna av kommunstyrelsens organisation förs in i 

kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bilaga 1. 
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- att sammanträde med nämndberedningar berättigar förtroendevald till 

ersättning på de villkor som anges i kommunens bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

- att uppdraget som ordförande i en av kommunstyrelsen tillsatt beredning 

för personalfrågor, inkluderat uppdraget att närvara vid arbetsutskottets 

sammanträden, berättigar ett begränsat årsarvode om 40 % av fastställt 

grundarvode. 

- att rätt till ersättning för sammanträde med nämndberedning och rätt till 

begränsat årsarvode enligt ovan förs in i kommunens bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i enlighet med bilaga 2. 

- att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente och i bestämmelserna om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda ska träda i kraft 1 januari 2015. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås, under förutsättning att 

kommunfullmäktige antar ovan redovisade förslag om ändringar i 

kommunstyrelsens organisation och om arvodering, besluta att 

kommunstyrelsen föreslås besluta 

 

- att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de ärenden 

som enligt nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen ankommer 

på personalutskottet. 

- att delegering av ärendena förs in i kommunstyrelsens delegationsordning i 

enlighet med bilaga 3. 

- att ändringarna i delegationsordningen ska träda i kraft tidigast den dag då 

kommunfullmäktiges beslut enligt ovan om ändringar i kommunstyrelsens 

reglemente träder i kraft. 

- att en beredning tillsätts med uppgift att bereda personalfrågor, dvs. 

ärenden som kommunstyrelsen ansvarar för som kommunens 

personalmyndighet. 

- att utse en ordförande för beredningen. Uppdraget ska vara tidsbegränsat.  

- att uppdra åt beredningens ordförande att ta fram ett förslag till 

arbetsformer och organisation för beredningen. Av uppdraget ska framgå när 

förslaget senast ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen 

föreslås besluta 
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- att uppdra åt kommunjuristen att utreda de rättsliga förutsättningarna för att 

inrätta ett tekniskt utskott till kommunstyrelsen med uppgift att bereda och 

besluta i ärenden inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde. I 

utredningen ska bl. a. redogöras för möjligheterna att delegera föreskriftsrätt 

inom verksamhetsområdet till utskottet. Av uppdraget ska framgå när 

förslaget senast ska redovisas till kommunstyrelsen.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att: 

- kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter. Utskottet 

ska inte ha några ersättare. 

- kommunstyrelsens personalutskott tas bort. 

- förtroendevald som utsetts till ordförande för av styrelsen tillsatt 

beredning för personalfrågor får närvara vid arbetsutskottets 

sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 

Nämndberedningens ordförande har rätt att få sin mening antecknad i 

sammanträdesprotokollet. 

- förändringarna av kommunstyrelsens organisation förs in i 

kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bilaga 1. 

- sammanträde med nämndberedningar berättigar förtroendevald till 

ersättning på de villkor som anges i kommunens bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

- uppdraget som ordförande i en av kommunstyrelsen tillsatt beredning 

för personalfrågor, inkluderat uppdraget att närvara vid arbetsutskottets 

sammanträden, berättigar ett begränsat årsarvode om 40 % av fastställt 

grundarvode. 

- rätt till ersättning för sammanträde med nämndberedning och rätt till 

begränsat årsarvode enligt ovan förs in i kommunens bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i enlighet med bilaga 2. 

- ändringarna i kommunstyrelsens reglemente och i bestämmelserna om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda ska träda i kraft 1 januari 

2015. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, under förutsättning att 

kommunfullmäktige antar ovan redovisade förslag om ändringar i 

kommunstyrelsens organisation och om arvodering, föreslå 

Kommunstyrelsen att: 
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- delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de ärenden 

som enligt nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen 

ankommer på personalutskottet. 

- delegering av ärendena förs in i kommunstyrelsens delegationsordning i 

enlighet med bilaga 3. 

- ändringarna i delegationsordningen ska träda i kraft tidigast den dag då 

kommunfullmäktiges beslut enligt ovan om ändringar i 

kommunstyrelsens reglemente träder i kraft. 

- en beredning tillsätts med uppgift att bereda personalfrågor, dvs. 

ärenden som kommunstyrelsen ansvarar för som kommunens 

personalmyndighet. 

- utse en ordförande för beredningen. Uppdraget ska vara tidsbegränsat.  

- uppdra åt beredningens ordförande att ta fram ett förslag till 

arbetsformer och organisation för beredningen. Av uppdraget ska 

framgå när förslaget senast ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- uppdra åt kommunjuristen att utreda de rättsliga förutsättningarna för att 

inrätta ett tekniskt utskott till kommunstyrelsen med uppgift att bereda 

och besluta i ärenden inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde. 

I utredningen ska bl. a. redogöras för möjligheterna att delegera 

föreskriftsrätt inom verksamhetsområdet till utskottet. Av uppdraget ska 

framgå när förslaget senast ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Deltar i debatten 

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

JanAnders Palmqvist (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C), 

Tommy Andersson (S) och tjänstgörande ersättare Margareta Yngvesson (S). 

 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar, med stöd av JanAnders Palmqvist (S) och Peter 

Bowin (V) avslag. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till, det efter 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde kompletterade förslaget som 

adresserar finansieringen. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för eget yrkande. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:  

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

Nej-röst för bifall till ledamot Malin Norfall (S) m.fl. yrkande om avslag. 

 

Omröstningsresultat 

Företagen omröstning resulterade i, nio (9) ja-röster och sex (6) nej-röster. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därmed att bifalla Roger 

Fredrikssons (M) yrkande om bifall. 

Hur var och en röstade framgår i bilaga A 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta: 

 

- att kommunstyrelsens arbetsutskott ska bestå av sju ledamöter. Utskottet 

ska inte ha några ersättare. 

- att kommunstyrelsens personalutskott tas bort. 

- att förtroendevald som utsetts till ordförande för av styrelsen tillsatt 

beredning för personalfrågor får närvara vid arbetsutskottets sammanträden 

och delta i överläggningarna men inte i besluten. Nämndberedningens 

ordförande har rätt att få sin mening antecknad i sammanträdesprotokollet. 

- att förändringarna av kommunstyrelsens organisation förs in i 

kommunstyrelsens reglemente i enlighet med bilaga 1. 

- att sammanträde med nämndberedningar berättigar förtroendevald till 

ersättning på de villkor som anges i kommunens bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda.  

- att uppdraget som ordförande i en av kommunstyrelsen tillsatt beredning 

för personalfrågor, inkluderat uppdraget att närvara vid arbetsutskottets 

sammanträden, berättigar ett begränsat årsarvode om 40 % av fastställt 

grundarvode. 

- att rätt till ersättning för sammanträde med nämndberedning och rätt till 

begränsat årsarvode enligt ovan förs in i kommunens bestämmelser om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda i enlighet med bilaga 2. 
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- att ändringarna i kommunstyrelsens reglemente och i bestämmelserna om 

ekonomiska förmåner till förtroendevalda ska träda i kraft 1 januari 2015. 

- att förändringarna i kommunstyrelsens arbetsformer och organisation 

enligt ovan finansieras inom befintlig budget för kommunstyrelsen.1 

- att ersättning till förtroendevald för sammanträde med nämndberedningar 

finansieras inom befintlig budget för respektive beredningsansvarig nämnd.2 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta ovan redovisade 

förslag om ändringar i kommunstyrelsens organisation och om 

arvodering, besluta att kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

- att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta i de ärenden 

som enligt nu gällande delegationsordning för kommunstyrelsen ankommer 

på personalutskottet. 

- att delegering av ärendena förs in i kommunstyrelsens delegationsordning i 

enlighet med bilaga 3. 

- att ändringarna i delegationsordningen ska träda i kraft tidigast den dag då 

kommunfullmäktiges beslut enligt ovan om ändringar i kommunstyrelsens 

reglemente träder i kraft. 

- att en beredning tillsätts med uppgift att bereda personalfrågor, dvs. 

ärenden som kommunstyrelsen ansvarar för som kommunens 

personalmyndighet. 

- att utse en ordförande för beredningen. Uppdraget ska vara tidsbegränsat.  

- att uppdra åt beredningens ordförande att ta fram ett förslag till 

arbetsformer och organisation för beredningen. Av uppdraget ska framgå när 

förslaget senast ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Kommunstyrelsen beslutar: 

 

- att uppdra åt kommunjuristen att utreda de rättsliga förutsättningarna för 

att inrätta ett tekniskt utskott till kommunstyrelsen med uppgift att bereda 

och besluta i ärenden inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde. I 

utredningen ska bl. a. redogöras för möjligheterna att delegera föreskriftsrätt 

                                                 
1 Tillagt 2014-11-25/ACE 
2 Tillagt 2014-11-25/ACE 
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inom verksamhetsområdet till utskottet. Av uppdraget ska framgå när 

förslaget senast ska redovisas till kommunstyrelsen. 

 

Reservationer 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. Skriftlig 

reservation från JanAnders Palmqvist (S) inlämnad enligt bilaga B. 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson. 
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§ 286 Dnr 2014-000539 003 

Reglemente Överförmyndarnämnden 

 

Sammanfattning  

Förslaget till ändring är att utöka antalet ledamöter i 

Överförmyndarnämnden från tre (3) till fem (5) stycken.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att utöka 

antalet ledamöter i Överförmyndarnämnden från tre (3) till fem (5) stycken. 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar avslag. 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att komplettera med finansiering inom 

ram likt kompletteringen i författningssamling, Ekonomiska förmåner 

förtroendevalda samt på komplettering och förtydligande om fem ledamöter 

och fem ersättare. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer framförda yrkanden mot varandra 

och finner bifall för Kenneth Michaelssons (C) yrkande om bifall samt 

komplettering gällande finansiering samt fel ledamöter och ersättare. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:  

Ja-röst för bifall till ordförande Kenneth Michaelssons (C) yrkande.  

Nej-röst för bifall till ledamot Malin Norfall (S) yrkande om avslag. 
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Omröstningsresultat 

Företagen omröstning resulterade i, nio (9) ja-röster och sex (6) nej-röster. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar därmed att Kenneth Michaelssons 

(C) yrkande om bifall samt komplettering. 

Hur var och en röstade framgår i bilaga A. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- utöka antalet ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden från 

tre (3) till fem (5) stycken. 

- kostnaden för detta hanteras inom befintlig ram. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 287 Dnr 2014-000531 009 

Remiss Lokal utvecklingsstrategi för Lokalt Ledd 
Utveckling 2014-2020 

Näringslivschef Torbjörn Lind och näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti 

föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Leader Blekinge och Leader Småland Sydost har tagit fram ett gemensamt 

förslag till utvecklingsstrategi som ska komplettera ansökan om att bilda ett 

gemensamt, större område för Lokalt Ledd Utveckling under 

programperioden 2014-2020. Utvecklingsområdet avser att omfatta 

Uppvidinge, Lessebo, Nybro, Emmaboda, Torsås, Karlskrona, Ronneby, 

Karlshamn, Olofström och Sölvesborgs kommun. 

Remissvar önskas senast 25 november.  

 

Bedömning 

Näringslivschef Torbjörn Lindh lämnar följande förslag till yttrande: 

 

Generellt synes strategin bred och väl genomarbetad med en bredd som 

representerar det geografiska området med dess olika förutsättningar och 

likheter. 

 

Vi efterlyser dock en tydligare beskrivning kring insatser rörande 

jämställdhet, integration och ungdomar ur ett inflyttningsperspektiv med 

medföljande tydliga målformuleringar.  

 

Vad gäller insatsområde företagande och innovation ser vi knappast något 

behov av att utveckla nya strukturer/organisationer för utveckling av nya 

affärsidéer, innovationer och nyföretagande. Det torde snarare handla om att 

vässa de befintliga aktörer som redan finns etablerade inom respektive 

område och utveckla samverkan dem emellan. Organisationer som utvecklas 

i projektsyfte tenderar att inte vara långsiktiga. Olika typer av en dörr in-

koncept är något vi redan idag arbetar aktivt med. 
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Av stor vikt för den lokala förankringen och underifrånperspektiv är valet av 

organisatorisk struktur. Det finns en fara i en allt för stor geografisk 

spridning med många aktörer, såväl offentliga som privata och föreningar. 

Detta torde vara en av utmaningarna i det framtida LLU-arbetet. Det innebär 

att det är av stor vikt att vi i Ronneby, såväl som övriga samverkansparter, 

tar en aktiv del i det framtida gemensamma arbetet kring LLU och 

landsbygdsutveckling.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att anta ovanstående som sitt yttrande.  

 

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet vidare till 

Kommunstyrelsen utan ställningstagande och uppdra näringslivschef 

Torbjörn Lind att omformulera sitt förslag till dess. 

 

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Leader Blekinge och Leader Småland Sydost har tagit fram ett gemensamt 

förslag till en utvecklingsstrategi inför ansökan om att bilda ett gemensamt, 

större område för Lokalt Ledd Utveckling under programperioden 2014-

2020. Utvecklingsområdet avser att omfatta Uppvidinge, Lessebo, Nybro, 

Emmaboda, Torsås, Karlskrona, Ronneby, Karlshamn, Olofström och 

Sölvesborgs kommun. 

Remissvar önskas senast 25 november 

 

Bedömning 

Näringslivsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande förslag till yttrande: 

 

Leadermetoden är ett värdefullt och uppskattat inslag i arbetet med 

landsbygdens utveckling. Vi ser fördelar med det föreslagna nya och 

utvidgade Leaderområdet som vi menar ger utmärkta förutsättningar att ta 

tillvara hela områdets fördelar och samtidigt skapa värdefulla samverkans- 

och erfarenhetsvinster.  
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Man har valt att fokusera på områdets styrkor och möjligheter och utgår ifrån 

lokala/regionala och nationella analyser. Arbetet har förankrats genom 

respektive styrelser och en referensgrupp bestående av ett fyrtiotal 

representanter från trepartnerskapet i våra bygder. Underlag till respektive 

insatsområde är framtaget av fokusgrupper, även dessa bemannade enligt 

trepartnerskapets principer. För det nya leaderområdet har även beslutats att 

tillämpa en flerfondslösning med EU:s fyra struktur- och investeringsfonder. 

 

Centralt i arbetet med att ta fram strategin ser vi kärnintressenternas behov 

och medverkan. Ett jämlikt representerat trepartnerskap ända ner på 

projektnivå är en central grund som lämnar utrymme såväl för långsiktig och 

hållbar utveckling som för samverkan mellan privat, ideell och offentlig 

sektor. De lokala utvecklingsgruppernas arbete är en värdefull resurs för att 

skapa livskvalité på landsbygden, vilket också uppmärksammas i strategin. 

Det vi ser som en utmaning och värt att notera inför arbetet med ett utvidgat 

område är just att rätt ta tillvara detta underifrånperspektiv och respektive 

områdes speciella behov.  

 

Valet av de sex insatsområdena visar på en djup insikt om de behov och 

utmaningar landsbygden står inför. Insatsområdena har var och en utvecklats 

i sina respektive fokusgrupper innehållande beskrivning av innehåll, 

möjligheter, åtgärder samt mål och delmål. Vi anser att dessa beskrivningar 

är genomgripande och väl möter de utvecklingsmöjligheter som identifierats.  

 

Utveckling av naturliga och lokala mötesplatser är värdefullt. Troligen är det 

detta man tänker på inför arbetet med en plattform för att coacha företagare 

(s. 31) och ett imaginärt företagande- och innovationshus (s. 25). Vi upplever 

dock att dessa två delar är otydliga och skulle gärna se att man utvecklar och 

ytterligare förtydligar innebörden av dem. Med tanke på att det redan idag 

finns ett flertal strukturer/organisationer för utveckling av nya affärsidéer, 

innovationer, nyföretagande etcetera, kan det vara befogat att förtydliga vad 

som tillförs.  

 

På sidan 22 skriver man om kommunikationsverktyget Cefur Showroom. 

Eftersom detta inte är ett kommunikationsverktyg föreslår vi att man istället 

skriver;   

….högskolor och universitet men även med Cefur Showroom i Ronneby där 

hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® tydliggörs. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att anta 

ovanstående som sitt yttrande.   
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen antar 

ovanstående som sitt eget yttrande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta ovanstående som sitt yttrande. 

________________ 

Exp: 

Näringslivsenheten 
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§ 288 Dnr 2014-000564 101 

Val av ledamöter i integrationsgruppen 

 

Sammanfattning  

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2014-04-28 togs beslutet att 

uppdra åt Arbetsmarknads- och Integrationsenheten att ta fram ett ärende 

gällande en politisk arbetsgrupp som ska arbeta fram en integrationsstrategi. 

Arbetsgruppen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns 

representerade i Kommunfullmäktig. Strategin ska presenteras innan 

årsskiftet 2014/2015  

    

Bedömning 

I revisionsrapporten ” Granskning av kommunens flyktingmottagande” ges 

bl.a. följande rekommendationer: 

”Framtagande av ett ramverk för kommunens integrationsarbete och 

flyktingmottagning följt av ett målarbete med relevanta målsättningar i syfte 

att fastställa en politisk ambitionsnivå för verksamheten”. 

 

För att möta dessa rekommendationer föreslås att en politisk sammansatt 

arbetsgrupp tillsätts. En ledamot från samtliga partier som finns 

representerade i Kommunfullmäktige ska finnas representerad i gruppen. 

Sammankallande för denna grupp blir representant från Arbetsmarknads- 

och Integrationsenheten. Mötestäthet, arbetssätt o.s.v. bestäms vid första 

arbetsgruppsmötet. Målsättningen är att gruppen kan ha sitt första möte 

innan sommarledigheten. 

       

Arbetsutskottets beslut 2014-05-26 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige att utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som ska 

arbeta fram en strategi för Integrationsarbetet i Ronneby kommun. 

Representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir sekreterare i 

denna arbetsgrupp. 
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Kommunstyrelsens beslut 2014-06-03 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra samtliga partier som finns representerade 

i kommunfullmäktige att utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som 

ska arbeta fram en strategi för Integrationsarbetet i Ronneby kommun. 

Representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir sekreterare i 

denna arbetsgrupp.  

    

Arbetsutskottets beslut 2014-06-09 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att även en sammankallande i 

gruppen ska utses. I övrigt överlämnas ärendet till Kommunstyrelsen utan 

eget ställningstagande. 

 

Beslut kommunstyrelsen 2014-08-12 

Kommunstyrelsen besluter utse; 

Lena Mahrle (FP) till sammankallande och, 

Sabina Bico till ansvarig tjänsteman samt följande till representanter till 

politisk arbetsgrupp gällande integrationsstrategi; 

Jan-Eric Wildros (S) 

Kristina Valtersson (C) 

Birgitta Larsson (RP) 

Lars Saager (M) 

Anna-Mi Kullman (KD) 

Peter Bowin (V) 

Lena Mahrle (FP) 

Tomas Lundberg (MP) 

Liz Stridh (SD) 

 

Sammanfattning  

 Vänsterpartiet vill nominera en ny representant till gruppen. 

  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen fastställer Vänsterpartiets nominerade för 

integrationsgruppen. 

   

Deltar i debatten 

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

Peter Bowin (V) yrkar på att utse Mohammed Teetis (V) till representant för 

Vänsterpartiet i integrationsgruppen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Mohammed Teetis (V) till representant för 

Vänsterpartiet i integrationsgruppen. 

________________ 

Exp: 

Integrationssamordnare Sabina Bico 
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§ 289 Dnr 2014-000320 041 

Budget 2015 plan 2016-2017 med förslag om taxa 

Ronneby alliansens budget delas ut och Ekonomichef Johan Sjögren 

föredrar. 

 

Sammanfattning  

Ronnebyalliansen överlämnar sitt förslag till budget 2015 plan 2016-2017 

för Ronneby kommun till kommunstyrelsen    

 

Deltar i debatten 

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

JanAnders Palmqvist (S), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Peter 

Bowin (V), Thomas Håkansson (C), Jan-Eric Wildros (S), Bo Johansson (S), 

ersättare Margareta Yngvesson (S) och Gilbert Nilsson (C). 

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att anta 

Ronnebyalliansens förslag till drift- och investeringsbudget 2015, plan 2016-

2017 som kommunstyrelsens eget förslag samt att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att: 

- fastställa drift- och investeringsbudget 2015, plan 2016-2017 i 

enlighet med bifogat förslag. 

- justera de taxor inom äldreomsorgen som är kopplade till 

prisbasbelopp med prisbasbelopp för 2015. 

- Från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 12 980 tkr år 2015 

och 2016 och 9 170 tkr år 2017 i enlighet med bifogat förslag 

”Ronnebyalliansens budget”. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Deltar ej i beslut 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna deltar ej i 

beslutet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

- anta föreslagen budget som sitt eget förslag till kommunfullmäktige. 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

- fastställa drift- och investeringsbudget 2015, plan 2016-2017 i 

enlighet med bifogat förslag. 

- justera de taxor inom äldreomsorgen som är kopplade till 

prisbasbelopp med prisbasbelopp för 2015. 

- från kommunens balanskonto för flyktingar anslå 12 980 tkr år 2015 

och 2016 och 9 170 tkr år 2017 i enlighet med bifogat förslag 

”Ronnebyalliansens budget”. 

________________ 
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§ 290 Dnr 2013-000208 219 

Översyn av strandskyddet i Ronneby kust- och 
skärgård 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson  

Sammanfattning  

 - Förslag till åtgärder med anledning av länsstyrelsens beslut om utökat 

strandskydd för Ronneby kommuns kust- och skärgård  

Länsstyrelsen i Blekinge län har fattat beslut om utvidgat strandskydd för 

Ronnebys kust- och skärgård, se bilaga. 

De synpunkter kommunen lämnat på länsstyrelsens förslag till utökat 

strandskydd har i beslutet beaktats endast i viss utsträckning. Det finns 

därför skäl att överklaga länsstyrelsens beslut. 

Kommunalrådet Roger Fredriksson får i uppdrag att överklaga länsstyrelsens 

beslut och föra kommunens talan i ärendet.  

 

Bedömning 

Länsstyrelsen i Blekinge län har den 4 november 2014, länsstyrelsens dnr 511-

1212-13, fattat beslut om utvidgat strandskydd för Ronnebys kust- och skärgård, se 

bilaga. 

Länsstyrelsen har under beredningen av ärendet samrått frågan om utökat 

strandskydd med kommunen och förelagt kommunen att yttra sig över ett 

förslag till beslut om utökat strandskydd. Kommunstyrelsen har i beslut den 

4 juni 2014, § 189, dnr KS 2013/208, beslutat lämna följande yttrande: 

”Ronneby Kommun behöver attrahera nya inflyttare, motverka utflyttning 

och bibehålla service. Arbete pågår med att ta fram en VA-plan för 

kustområdet för att utveckla och bibehålla ett miljömässigt hållbart, attraktivt 

boende. 

För den kustnära näringen krävs möjlighet till byggnation både för besökare 

och för friluftslivets behov. 

Besöksnäringen behöver utvecklas, inte minst för att den ger Ronnebys 

ungdomar arbete med olika servicetjänster. 
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Utvidgat strandskydd till 300 m ökar byråkratin. Fler tvingas söka 

strandskyddsdispens, vilket leder till ökade kostnader för enskilda och 

företag. Kommunens handläggningstider blir längre. 

Detta tillsammans gör det svårare att bygga, bo och verka i Ronneby 

Kommun. 

Det generella strandskyddet om 100 m upplevs som en mer realistisk nivå 

utan att syftet med strandskyddet går förlorat.” 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har lämnat synpunkter bl. a. i de fall 

förslaget till utökat strandskydd omfattat områden där det råder ett starkt 

exploateringsintresse, där förhandsbesked om bygglov lämnats eller tomter 

avstyckats i syfte att bebyggas. 

De synpunkter kommunen lämnat på länsstyrelsens förslag har i beslutet 

beaktats endast i viss utsträckning. Det finns därför skäl att överklaga 

länsstyrelsens beslut. 

Kommunalrådet Roger Fredriksson får i uppdrag att överklaga länsstyrelsens 

beslut och föra kommunens talan i ärendet. 

Beslutet överklagas hos Regeringen, Miljödepartementet. Överklagandet ska 

ha inkommit till länsstyrelsen senast den 28 november 2014.   

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att 

- ge kommunalrådet Roger Fredriksson i uppdrag att överklaga 

länsstyrelsens beslut den 4 november 2014, länsstyrelsens dnr 511-

1212-13, om utvidgat strandskydd för Ronnebys kust- och skärgård, 

och att föra kommunens talan inför regeringen.   

 

Deltar i debatten 

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

och JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget. 

JanAnders Palmqvist (S) yrkar avslag. 
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Propositionsordning 

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

och finner bifall för Kenneth Michaelssons (C) bifallsyrkande. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 

- ge kommunalrådet Roger Fredriksson i uppdrag att överklaga 

länsstyrelsens beslut den 4 november 2014, länsstyrelsens dnr 511-

1212-13, om utvidgat strandskydd för Ronnebys kust- och skärgård, 

och att föra kommunens talan inför regeringen. 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson 

Kommunalråd Roger Fredriksson (M) 

 


