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§ 3 Dnr 2016-000015 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 4 Dnr 2015-000569 829 

Skatepark - placering och förutsättningar 

Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I beslutet från Fritid- och kulturnämndens möte den 2015-05-13 ges 

förvaltningen inom Fritid- och kultur i uppdrag att tillsammans med tekniska 

förvaltningen planera och anlägga en skatepark i samråd med föreningen. 

Alternativ som Fritid- och kulturnämnden förordar som placering är hamnen, 

Snäckebacken, p-plats Knut Hahnskolan samt området runt Slöjdhuset.   

Vid Ksau den 30 november 2015 presenterades ett större antal platser där 

även föreningens förslag beaktats och rekommendationen var en placering 

på Kilenområdet. Ksau beslutade om att begränsa framlagd utredning till 

Knut Hahn, Slöjdhuset och Snäckebacken i nämnd ordning. Särskild vikt ska 

läggas vid belysning och toaletter. 

 

Fortsatt beskrivning av utpekade platser. 

Knut Hahn: På befintlig parkering finns i nuläget vanlig asfalt. Parkeringen 

består av tre etager med körväg runt om. Platsen är väl försedd med 

belysningsstolpar. Det är en bra tillgänglighet till området för skateåkare, 

besökare, besökare med funktionsnedsättning, besökare med barnvagnar 

mm. Vid en etablering av skate innebär det att en ny tätare asfaltsbeläggning 

måste läggas som toppning på befintlig asfalt. Elskåp finns mitt på 

parkeringen. Närhet till fastigheter där toaletter finns. Kan utökas med 

tidstyrd belysning på ramper. 

Slöjdhuset: Tidigare föreslagna parkeringar finns som alternativ för skate. 

Kräver ny beläggning. Befintliga närliggande gatljus lyser upp delar av 

föreslagna parkeringsytor. Kan kompletteras med tidstyrd belysning på 

ramper.  Befintlig backe vid Slöjdhuset består av berg där det inte finns 

någon naturlig plats för skate. Otillgängligt för besökare, besökare med 

funktionsnedsättning, besökare med barnvagn mm. 

Snäckebacken: Tidigare föreslagna parkering finns som alternativ för skate. 

På själva Snäckebacken går det att anlägga ett nytt underlag. Kräver 

urschaktning och ny beläggning vid samtliga föreslagna etableringsplatser. 

Bra tillgänglighet från västra sidan gällande besökare, besökare med 

funktionsnedsättning, besökare med barnvagn mm. Kan utökas med tidstyrd 

belysning.  
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Bedömning 

Av de föreslagna objekten för ett anläggande av skate är det naturligt att hitta 

denna yta på parkeringsplatsen vid Knut Hahn. Förslagsvis kan övre 

parkeringsplatsen eller del av denna bli ny skate park. Parkeringen är 17x70 

meter. En yta av 17x50 meter vore lämpligt underlag för en ny etablering av 

skatepark. Kostnad för underarbete är ca 170 tkr och innefattar ny tätare 

asfalt, extra belysning vid ramp och övriga markarbeten. En etablering 

på/vid backen vid slöjdhuset och Snäckebacken ställer väldigt stora krav på 

markarbete för att uppnå tillgänglighet. Vid alla föreslagna etableringsplatser 

finns möjligheten att komplettera med Baja Maja som kan förankras på 

lämpligt sätt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förorda en placering av skate på 

övre delen av parkeringen vid Knut Hahn på ett område av 17x50 m. 

Området ska vara upplyst av befintlig belysning men kompletteras av 

tidstyrd belysning på ramper. Området ska även kunna kompletteras med 

Baja Maja eller likvärdigt.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Roger 

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras för remiss 

av föreslagen placering vid Knut Hahnskolan till utbildningsnämnden 

tillsammans med frågan om placering av näridrottsplats. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för remiss 

av föreslagen placering vid Knut Hahnskolan till utbildningsnämnden 

tillsammans med frågan om placering av näridrottsplats. 

________________ 

Exp: 

Tommy Johansson 
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§ 5 Dnr 2015-000568 829 

Motocrossbana -placering och förutsättningar 

Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-09-07 att utreda 

lokaliseringen av motocrossverksamhet i enlighet med den arbetsplan som 

presenterats. Uppdraget har som grundstomme att hitta en plats i kommunen 

där förutsättningar finns för att kunna etablera en bra anläggning som 

uppfyller önskemål från förening och kommun samt att krav från 

myndigheter och andra intressenter uppfylls. 

 

Motorcross har tidigare bedrivits på Heabybanan. Banan var välkänd i 

motocrosssverige och hade hög status. Heabybanan lades ned vid 

halvårsskiftet -84. SMK Ronneby bedriver sedan år 2000 

motocrossverksamhet på Sörbybanan i Ronneby. På grund av ökad satsning, 

fler åkare och därtill höjd bullerpåverkan till grannbebyggelse önskar man att 

flytta verksamheten till ett område längre ifrån bebyggda områden. När 

ungdomarna går upp till klass MX2 och högre måste de söka sig utanför 

kommunens och länets gränser då den befintliga banan inte är tillräcklig och 

begränsad till 80 cc. 

  

Två platser/fastigheter är uttalade som möjliga etableringsplatser nämligen 

Karlsnäs 3:2 och Sörby 5:17. Då Karlsnäs 3:2 ligger i ett vattentäktsområde 

är bedömningen att nämnda plats inte kan komma ifråga för en 

motoranläggning. 

  

Utredningen har således pekat ut Sörby 5:17 som lämpligast som 

etableringsplats för motocross. Fastigheten ägs av en privatperson och är till 

salu. Närliggande grannar på södra sidan har motsatt sig en etablering där 

men varit positiva till en etablering på norra sidan medan fastighetsägaren 

och grannar på norra sidan av E 22:an motsatt sig detta, och ställt som krav, 

att en etablering sker av motocross söder om E 22:an. Detta krav är en 

förutsättning för att fastighetsägaren ska sälja. 
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Efter ett beslut kring placering skall en anmälan om anläggning av 

motorbana göras till kommunens miljönämnd enligt 30 kap 3 § 

Miljöprövnings- förordningen. Nämnden ska i ärendet bl. a. beakta 

innehållet i terrängkörningslagen och de allmänna hänsynsreglerna i 

miljöbalken. Beroende på vad anmälan innehåller kan det finnas större eller 

mindre möjligheter för nämnden att godkänna den. Nämnden kan besluta om 

att anläggningen kan innebära betydande miljöpåverkan och förelägga om 

upprättande av en miljökonsekvensbeskrivning.  Denna anmälan kommer 

med största sannolikhet att remitteras till länsstyrelsen som kan ha 

synpunkter på enskilda detaljer. Kan banan med tillfartsvägar och andra 

nödvändiga anordningar utformas så att den inte skadar några naturvärden 

eller ev. andra intressen så har Länsstyrelsen sannolikt inte anledning att 

motsätta sig att den anläggs. Utgångspunkten bör vara att tillfartsväg m.m. 

dras på sådant sätt att det inte berör Natura 2000-området. 

 

Gällande tillämpning av plan- och bygglagen kan man välja att göra en 

detaljplan för området eller ett bygglovsförfarande. Båda alternativen 

innehåller en utökad förfrågan till närliggande fastigheter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om att en etablering av motocross 

ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22 under förutsättning att ev. markköp, 

tillstånd, regler, undersökningar och övriga förutsättningar tillåter en 

etablering.    

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) 

samt förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till bifogat förslag under 

förutsättning av fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom det. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att, under 

förutsättning att fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom förslaget, 

besluta att en etablering av motocross ska ske på Sörby 5:17 söder om E 22 

under förutsättning att ev. markköp, tillstånd, regler, undersökningar och 

övriga förutsättningar tillåter en etablering. 

________________ 

Exp: 

Tommy Johansson 
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§ 6 Dnr 2015-000487 829 

Alternativa lokaliseringsplatser - gräsytor, konstgräs 
och anläggningar 

Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav 2015-08-27 ett uppdrag åt tekniska förvaltningen 

och fritid- och kulturförvaltningen att utreda alternativa lokaliseringsplatser 

för konstgräs/gräsplaner och kostnader för dessa till budgetberedningen.  

I samband med diskussioner gällande konstgräs framkom behovet av en 

långsiktig planering för var och hur utvecklingen ska ske gällande 

anläggningar såsom konstgräs/gräsplaner, rekreation, friluftsliv mm. 

Uppdraget innebär att presentera det område/plats där en fortsatt 

nyetablering av fotbollsplaner kan anses viktig och är möjlig ur ett framtida 

utvecklingsperspektiv. Samtidigt se över eventuella behov på befintliga 

idrottsplatser. Inom kommunen finns i nuläget 15 gräsplaner, 5 gräsplaner ej 

fullmått, 5 grusplaner samt en konstgräsplan. Under höst/vår 2015/2016 ska 

en ny gräsplan ej fullmått anläggas på Brunnsvallen.  

Listerby IK, Saxemara IF och Ronneby BK har den största ungdoms- 

verksamheten i kommunen enligt redovisade underlag. Förutsättningar 

gällande ”hemmaarena” skiljer sig mellan föreningarna i Ronneby kommun 

där Saxemara har en gräsplan att tillgå, övriga föreningar har minst två och 

upp till fyra planer att tillgå på hemmafronten. Att föreningar inte kan 

bedriva verksamhet fullt ut på hemmaarenan påverkar tillgängligheten till 

övriga planer främst i Ronneby. Trycket blir stort på Brunnsvallen, 

Silverbergsplanen och Karlstorpsplanen under sommarsäsong. 

Hyndekulla: 

I samtalen kring att etablera en ny plats med utvecklingspotential har 

området mellan Kallinge och Ronneby i anslutning till Skärsjön, mellan 

koloniområdet vid Kallinge och Hulta vid Ronneby nämnts som tänkbart. 

Området är väldigt kuperat vilket kan ses på orienteringskartan som finns 

som bilaga. Det stråk där en möjlig etablering av gräsytor kan göras 

sammanfaller med en eventuell tänkt sträckning av ny väg.  

Härstorp: 

Det andra området som har diskuterats är norr om Härstorpsjön. En stor yta 

som med sin tillgänglighet, närhet samt bredd i användningsområde lämpar 

sig för en framtida utveckling av gräsytor/konstgräs med 

övernattningsmöjligheter vilket skulle främja möjligheterna att arrangera 
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större tävlingar, läger mm under hela året. Viktigt för en sådan etablering är 

att alla föreningar känner detta som en extra hemmaarena som alla är 

delaktiga i. 

 

Brunnsvallen: 

Förutom den nya 7-manna plan som ska anläggas inom idrottsplats-området 

finns det inte möjlighet till nya etableringar av planer. Det som kan göras är 

utbyte av ytskick eller nytt underlag med konstgräs. B-planen håller inte 

fullstorlek och en förstoring är mycket kostsam samtidigt som det påverkar 

både omgivning och innehållet på ip menligt. A-planen håller fullstorlek 

med löparbanor runt omkring. 

 

Järnvallen:  

Här finns kommunens enda konstgräsplan. Denna bokas ganska frekvent av 

samtliga föreningar i kommunen under vintersäsongen. Inom området finns 

även grus- och gräsplan. Möjligt att komplettera med ny fullstor fotbollsplan.  

 

Hejan:  

På området finns en fullstor fotbollsplan samt yta till en ny fullstor 

fotbollsplan.  har byggt ut och införskaffat nya omklädnings-rum samt 

samlingslokaler. Saxemara har en stor verksamhet och ligger topp tre när det 

gäller medlemmar mellan 7-25 år. Saxemara IF`s svårigheter att få till tider 

på hemmaplan under sommartid påverkar uthyrningen av de befintliga 

planerna i Ronneby. I förlängningen finns det ett stort behov av en ny 

gräsyta oavsett andra satsningar på andra former av anläggningar. 

Föreningen har ett bra samarbete med samhälls-föreningen på bygden. 

Lokalerna används av flera föreningar. 

 

Bräknevallen:  

Inom idrottsplatsområdet finns ingen yta för nyetablering av planer. 

Föreningen har under tidigare år använt Sanden som träningsyta.  

I nuläget prospekterar föreningen kring en större anläggning med bl.a skate 

på Sandenområdet. Det finns även planer på gräsyta för olika aktiviteter. 

 

Rydsplanen: 

I nuläget finns ett samarbete mellan fotbollen och rugbyn. En plan används 

uteslutande av rugbyn för träning och matcher. Johannishus SK är väl 

försedd med planer, omklädningsrum mm. 
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Björkvallen: 

Belganet/Hallabro IF har enligt egen utsago tillgång till att bedriva 

verksamhet på två gräs- och en grusplan. 

 

Åsavallen: 

Listerby IK använder sig av två gräs- och en grusplan. Föreningen har 

kommunens tredje största ungdomsverksamhet gällande fotboll. 

 

Åsjövallen: 

En gräs- och en grusplan finns till Eringsboda SK träning och matcher. 

 

Vitavallen: 

Backaryd SK har ett fullmått och en ej fullmått gräsplan att bedriva 

verksamhet på.  

Bedömning 

De tre föreningarna Saxemara IF, Ronneby BK och Iliria är de föreningar 

inom kommunen som har svårast situation med att få sin verksamhet att flyta 

på gällande match- och träningsmöjligheter. Saxemara IF brist på yta på 

hemmaarenan påverkar tillgängligheten till övriga planer främst i Ronneby. 

Trycket blir stort på Brunnsvallen, Silverbergsplanen och Karlstorpsplanen 

under sommarsäsong. För Saxemara IF´s del finns ett stort behov av att 

utöka sin arena med en ny fotbollsplan. De fotbollsytor som i nuläget finns 

inom Brunnsparkens område håller låg standard och är känsliga för 

markförändringar och nederbörd vilket begränsar användandet av dessa. 

Brunnsvallens utveckling hämmas av dess inramning. Ytan för att expandera 

är starkt begränsad. I Saxemara på idrottsplatsen finns en förberedd plats för 

en ny fullstor fotbollsplan.  Den planerade 7-mannaplanen på Brunnsvallen 

kommer att hjälpa till i planeringen av föreningarnas verksamhet. Ett 

ytterligare komplement med fotbollsplan centralt belägen för dessa 

föreningar skulle lösa många logistikproblem. Vid Knut Hahn finns den yta 

som skulle ge hela idrottsplatsområdet med föreningar och skolor ett 

välbehövligt lyft. 

Ur ett utvecklingsperspektiv finns behov av nya förutsättningar för 

kommunens föreningar men även ur ett besöksnärings- och 

marknadsföringsperspektiv där en ökad tävlingsverksamhet, cuper och 

träningsläger skulle tillföra kommunen nya besökare och verksamheter året 

om. Området vid Härstorp har en hög potentiell möjlighet att bli ett större 

centra och ett komplement för samtliga föreningar inom kommunen ur ett 

längre framtidsperspektiv men även på kort sikt.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens au beslutar: 

- att föreslå att en djupgående analys av Härstorps området ska genomföras 

gällande etablering av aktivitetsytor såsom fotbollsplaner, 

övernattningsstugor mm. 

- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att lägga fram ett underlag både 

kostnadsmässigt och helhetsmässigt gällande en konstgräsyta vid Knut Hahn 

samt den påverkan etableringen får på övriga funktioner. 

- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att lägga fram ett underlag 

kostnadsmässigt gällande ett färdigställande av ny gräsyta på Hejan, 

Saxemara.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Roger 

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras för 

utredning av behovet av konstgräs, vanligt gräs, 7-mannaplan eller 11-

mannaplan för att i nästa steg hantera placeringen. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 

utredning av behovet av konstgräs, vanligt gräs, 7-mannaplan eller 11-

mannaplan för att i nästa steg hantera placeringen. 

________________ 

Exp: 

Tommy Johansson 
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§ 7 Dnr 2015-000575 171 

Remiss från räddningstjänsten östra Blekinge - 
Handlingsprogram 

Kommunstrateg/Säkerhetsamordnare Anders Engblom lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge (Räddningstjänsten) 

har till Ronneby kommunen inkommit med förslag på reviderat 

handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.  

 Innan ett handlingsprogram antas ska de som kan bedömas ha särskilt 

intresse i saken få möjlighet att yttra sig i ärendet, därför har 

Räddningstjänsten initierat remissen.  

Remisstiden som angavs från början var alltför kort för att kunna 

administreras, av medlemskommunerna, varför förlängd remisstid har 

begärts och beviljats. 

 

 Förslaget till nytt handlingsprogram är utformat som ett gemensamt 

program för förebyggande verksamhet och räddningstjänst (operativ 

verksamhet).  

Förslaget till nytt handlingsprogram antas i sin helhet av Räddningstjänstens 

förbundsdirektion. 

Tidigare har förbundsdirektionen antagit det operativa handlingsprogrammet 

och det förebyggande programmet antagits av medlemskommunerna efter 

förslag från Räddningstjänsten. 

 

 Handlingsprogrammet är ett måldokument för verksamheten som förväntas 

löpa över mandatperioden. Med programmet som utgångspunkt upprättar 

Förbundsdirektionen årsvis verksamhetsplaner och tillsynsprogram. 

Räddningschefen upprättar i sin tur operativa- och förebygganderiktlinjer 

samt riskanalyser. På detta sätt bedöms verksamheten på bättre sätt än 

tidigare kunna situationsanpassas.  

 

 Att handlingsprogrammet i sin helhet antas av förbundsdirektionen innebär 

inte att kommunernas inflytande över Räddningstjänsten upphör 

Det primära inflytandet över Kommunalförbundets verksamhet sker genom 

den förbundsordning som kommunfullmäktige i respektive 

medlemskommun fastställer. I förbundsordningen är det särskilt 

ändamålsparagrafen som anger Förbundets uppdrag. Vidare utser respektive 

fullmäktige ledamöter till förbundsdirektionen. Kommunen har även 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=e936a4bde52a920f4fdef3fdf133ed8e&dosearch=1&t1=P&s1=Kommunstrateg%2FS%E4kerhetsamordnare
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möjlighet att löpande väcka ärenden i Förbundets direktion genom att 

använda sig av kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges initiativrätt. 

Vidare kan medlemskommunerna i den utsträckning det bedöms angeläget, 

möjlighet att framöver anta egna program kring olycksförebyggande åtgärder 

vid sidan om de åtgärder som regleras i lag (2003:778) om skydd mot 

olyckor.  

Bedömning 

Förslaget till handlingsprogram ligger i linje med de ambitioner som angetts 

i tidigare handlingsprogram.  

Förändringen innebär i huvudsak att verksamheten kan bedrivas något mer 

situationsanpassat och att rollfördelningen mellan medlemskommunerna och 

Räddningstjänsten tydliggörs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 Att biträda förslaget till handlingsprogram 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att biträda förslaget till handlingsprogram. 

________________ 
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§ 8 Dnr 2014-000513 160 

Reglemente för krisledningsnämnden 

Kommunstrateg/Säkerhetsamordnare Anders Engblom lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

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

vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, i kommuner och 

Landsting finnas en krisledningsnämnd som ska fullgöra uppgifter under 

extraordinära händelser i fredstid. Reglemente för krisledningsnämnden, (KF 

§ 66/2007) kompletterar med lokala regler om organisation och 

arbetsformer. 

Reglementet för kommunens krisledningsnämnd har setts över och ett 

förslag till nytt reglemente tagits fram, se bilaga. I förslaget har rena citat av 

lagtext arbetats bort, lokala föreskrifter renodlats och kompletterats med 

bestämmelser om nämndens arbetsformer. Arbetsformerna motsvarar i stort 

de bestämmelser som gäller för kommunstyrelsen. 

Ett förtydligande av kommunstyrelsens uppgifter inför extraordinär händelse 

föreslås införas i kommunstyrelsens reglemente. 

Vidare föreslås ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott utses till 

ledamöter i krisledningsnämnden.  

Bedömning 

Förslaget till nytt reglemente innebär i huvudsak följande förändringar. 

Krisledningsnämndens verksamhet, befogenheter och organisation regleras i 

lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser i fredstid och höjd beredskap, se bilagt författningsutdrag. Lagens 

bestämmelser gäller direkt mot kommunen och bör av författningstekniska 

skäl inte återupprepas i lokala bestämmelser. Sådana föreskrifter som 

framgår av lagen bör därför utmönstras.  

Reglementet förslås få en ny disposition med kapitelindelning: 

Första kapitlet innehåller kompletterande bestämmelser om hur kommunal 

verksamhet övertas och bedrivs vid en extraordinär händelse samt nämndens 

uppgifter i övrigt. 

Andra kapitlet beskriver nämndens organisation. Här föreskrivs bl. a. att 

nämnden ska vara i personunion med kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Vidare föreslås ett kapitel om nämndens arbetsformer. Dessa motsvarar i 

tillämpliga delar de arbetsformer som enligt kommunstyrelsens reglemente 

gäller för styrelsen. Bestämmelser om ersättares tjänstgöring m.m. har inte 

tagits in eftersom nämnden saknar ersättare. 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=e936a4bde52a920f4fdef3fdf133ed8e&dosearch=1&t1=P&s1=Kommunstrateg%2FS%E4kerhetsamordnare
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En jämförelse mellan nuvarande reglemente och förslaget till nytt 

reglemente för krisledningsnämnden med kommentarer bifogas. 

Enligt 3 kap. 5 § kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen utgöra 

krisledningsnämnd. Denna bestämmelse föreslås tas bort. Istället införs en 

bestämmelse som reglerar styrelsens ansvar för uppgifter som avser 

samordning m.m. inför en extraordinär händelse.  

Krisledningsnämnden ska väljas av kommunfullmäktige. Valet har inte 

genomförts för innevarande mandatperiod. Det föreslås därför att 

ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott väljs till ledamöter i 

krisledningsnämnden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby Kommuns 

krisledningsnämnd, 

 

att anta bilagt förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente samt 

 

att nytt reglemente för krisledningsnämnden och ändringarna i 

Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 mars 2016. Samma 

dag upphör reglemente för Krisledningsnämnden, antaget av 

kommunfullmäktige genom beslut § 66/2007, att gälla. 

 

att till ledamöter i krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), 

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

Bowin (V), Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) 

 

att till ordförande för krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), till 

förste vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och till andre vice 

ordförande Malin Norfall (S) 

 

att uppdragen som ledamot, ordförande och vice ordförande gäller från och 

med den dag när detta beslut justeras till och med den 31 december 2018.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget med på mötet 

föreslagna ändringar. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby Kommuns 

krisledningsnämnd, 

att anta bilagt förslag till ändring av kommunstyrelsens reglemente samt 

att nytt reglemente för krisledningsnämnden och ändringarna i 

Kommunstyrelsens reglemente ska träda i kraft den 1 mars 2016. Samma 

dag upphör reglemente för Krisledningsnämnden, antaget av 

kommunfullmäktige genom beslut § 66/2007, att gälla. 

att till ledamöter i krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), 

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

Bowin (V), Roger Gardell (L) och Nicolas Westrup (SD) 

att till ordförande för krisledningsnämnden utse Roger Fredriksson (M), till 

förste vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och till andre vice 

ordförande Malin Norfall (S) 

att uppdragen som ledamot, ordförande och vice ordförande gäller från och 

med den dag när detta beslut justeras till och med den 31 december 2018 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(76) 
2016-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr 2015-000634 269 

Utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns kust och 
skärgård, förnyad prövning 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Regeringen har i beslut den 26 november 2015 upphävt Länsstyrelsens i 

Blekinge läns beslut den 4 november 2014 om utvidgat strandskydd i 

Ronneby kommuns kust och skärgård och lämnat ärendet åter till 

länsstyrelsen för ny behandling. Skälet är att länsstyrelsen inte kungjort 

beslutet på föreskrivet sätt så att berörda sakägare fått tillfälle att yttra sig 

över beslutsförslaget. Regeringens beslut, dnr M2014/02833/Me, bifogas. 

 

Länsstyrelsen har efter regeringens avgörande förelagt kommunen att yttra 

sig över ett nytt förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Ronneby 

kommun, länsstyrelsens dnr 511-4322-2015, bifogas. Förslaget är identiskt 

med det upphävda beslutet om utvidgat strandskydd.  

Bedömning 

Kommunen har under länsstyrelsens beredning av det nu upphävda beslutet 

vid flera tillfällen lämnat synpunkter på beslutsförslaget. Vidare har 

kommunstyrelsen överklagat länsstyrelsens beslut om utvidgat strandskydd 

till regeringen, se bilaga. Genom att beslutet upphävts på formella grunder 

har dock regeringen inte prövat kommunens yrkanden och invändningar i 

sak. 

 

Länsstyrelsens nya förslag till beslut innebär inga materiella ändringar av det 

ursprungliga beslutet. Det saknas därför anledning att lämna andra 

synpunkter än vad som redan framförts i ärendet. Dessa synpunkter är 

sammanfattade i överklagandet till regeringen. Det föreslås därför att 

kommunstyrelsen som sitt yttrande hänvisar till vad styrelsen anfört i sitt 

överklagande 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta som yttrande över förslaget till beslut om 

utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns kust och skärgård hänvisa till vad 

styrelsen anfört i sitt överklagande av länsstyrelsens beslut den 4 november 

2014.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Malin Norfall (S) yrkar att kommunen ska yttra att man inte har något att 

erinra mot länsstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar som yttrande över förslaget till beslut om 

utvidgat strandskydd i Ronneby kommuns kust och skärgård hänvisa till vad 

styrelsen anfört i sitt överklagande av länsstyrelsens beslut den 4 november 

2014. 

________________ 
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§ 10 Dnr 2015-000590 26 

Överklagande avseende strandskyddsdispens på 
fastigheterna Stenaby 1:8 och 1:19 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 21 augusti 2014 att bevilja 

kommunen (kommunstyrelsen) strandskyddsdispens för uppförande av 

garage, ianspråktagande av tomtplats och för anläggande av infart på 

fastigheterna Ronneby Stenaby 1:8 och 1:19. 

 

Efter beslut om överprövning beslutade Länsstyrelsen i Blekinge län 

(länsstyrelsen) 

den 25 maj 2015 att upphäva nämndens beslut. Kommunstyrelsen 

överklagade länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen vid Växjö 

tingsrätt. Rätten avslog i dom den 9 november 2015 kommunens 

överklagande, mål nr M 2438-15, se bilaga. 

 

Kommunstyrelsen har genom kommunjuristen överklagat mark- och 

miljödomstolens dom till Mark- och miljööverdomstolen. Anstånd med att 

utveckla styrelsens talan har medgetts till den 12 februari 2016. 

  

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning, beslutad den 7 april 2015, KS 

§ 101, punkt 1.3 ska kommunstyrelsen besluta om överklagande av dom som 

gått kommunen emot ska vidhållas.  

Bedömning 

Mot bakgrund av den rättsutredning mark- och miljödomstolen redovisat och 

de argument som legat till grund för rättens avgörande, föreslås att 

kommunstyrelsen återkallar sitt överklagande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen återkallar överklagandet.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på bifall till förslag till beslut. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att återkalla överklagandet. 

________________ 
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§ 11 Dnr 2015-000598 101 

Information Viggenmonumentet 

 

Sammanfattning  

 För att få fler förbipasserande att stanna till vid Viggenmonumentet 

och på plats lyfta fram Ronneby kommuns attraktivitet för besökande 

och invånare föreslår informationsavdelningen i samarbete med 

Fritids- och kulturförvaltningen följande åtgärder: 

 Belysning och enkel takkonstruktion vid befintlig kommunkarta 

 Installation av en konstnärlig tolkning av Gripshundens galjonsfigur 

som bjuder in till lek – se bifogad skiss 

 Skylt med information om kommunens besöksmål (med anpassat 

information efter säsong och nyheter inom besöksnäringen – byte två 

gånger om året)  

Kostnadskalkyl 

Vad behöver göras? Kostnad 

  

Belysning och enkel takkonstruktion till befintlig 

kommunkarta (inkl. eldragning), fundament till 

ny skylt 

25 tkr 

Installation på temat Gripshundens galjonsfigur 

(konstnärlig tolkning) av konstnären Caspar 

Stubbe Tegelbjaerg 

80 tkr 

Informationsskylt med stativ och dekal (inkl. två 

skyltbyten) i format 1700 x 750 

10 tkr 

Layout och originalarbete i format 1700 x 750 

(mall som enkelt kan bytas ut efter årstid och 

relevans) 

10 tkr 

totalt 125 tkr 

Det kan tillkomma kostnader för en besiktning av installationen.  

 

    

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C). 
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Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen och överlämnar ärendet till 

kommunstyrelsen. 

________________ 
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§ 12 Dnr 2015-000596 140 

Marknadsföringskampanj - Guldläge i Ronneby 
kommun 

 

Sammanfattning  

Under sommaren och hösten 2015 har Ronneby kommun medverkat på ett 

flertal lokala evenemang för att marknadsföra kommunen som en attraktiv 

boende-, besöks- och etableringsort samt arbetsgivare. Detta arbete har skett 

i nära samarbete med det kommunala industrifastighetsbolaget ABRI och 

flera kommunala verksamheter. Det gemensamma temat för dessa insatser är 

”Guldläge i Ronneby”.  Utvärderingen visar att kampanjens gemensamma 

tema har varit användbart för flera delar av kommunkoncernen, dock krävs 

en tydligare avgränsning utåt för att nå kommunens olika målgrupper på 

bästa möjliga sätt.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 13 Dnr 2015-000106 109 

Besvarande av medborgarförslag från Ronny Palmqvist 
angående växtlighet längs med Karlshamnsvägen 

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronny Palmqvist har lämnat in följande medborgarförslag: Jag kör på 

Karlshamnsvägen varje dag och tänker att det snart är vår och 

ser dessa buskar på refugen vid stadshuset samt hela vägen bort till JEM & 

FIX mellan trottoar och väg.  

 

Jag tycker att det både skämmer och skymmer sikten. Det är ofta man ser 

personal från Ronneby kommun som ligger och lukar vid vägen inne ibland 

buskarna och utsätter sig själva för fara. Det är mycket trafik på 

Karlshamnsvägen så att det är bara en tidsfråga innan det händer en allvarlig 

olycka.  

 

Jag tycker att kommunen borde ta bort dessa buskar och lägga kapaciteten på 

att klippa gräsmattor i samhällen på kommunalägd mark, till exempel 

Risatorp.  

 

En sak till på Karlshamnsvägen är i de tre rondellerna där det sitter vassa 

plåtbitar som är fastskruvade på rör det ser förskräckligt ut. Ta bort dessa 

och sätt dit runda blomlådor i centrum på rondellen och visa att Ronneby är 

hjärtat i Sveriges trädgård.  

 

Medborgarförslaget har skickats på remiss till Tekniska samt till Miljö- och 

byggnadsförvaltningen.  

Bedömning 

Remissyttrande från Tekniska förvaltningen: 

Ronneby kommun har under ett antal år genomfört ombyggnadsåtgärder 

längs Karlshamnsvägen för att förbättra trafiksäkerheten och estetiken. 

Karlshamnsvägen drabbades tidigare årligen av ett stort antal allvarliga 

olyckor i de plankorsningar som då fanns samt utseendemässigt liknade 

infarten mer en industrigata än en inbjudande centruminfart. Som grund till 

den nuvarande utformningen finns en trafikmiljöutredning som genomfördes 

av Scandiaconsult år 2001. 
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Avseende utsmyckningen av rondellytorna genomfördes de kring år 2005 

efter en tävling via dåvarande Byggnadsnämndens försorg. Vinnande 

koncept var Bob Mattssons förslag om de fyra elementen, och hittills har 

elementen jord, luft och eld placerats ut. Kvarvarande element vatten finns 

framme och kommer att placeras ut i rondellyta i ny cirkulationsplats invid 

Maxi när denna beslutats att byggas.  

Avseende växtligheten längs Karlshamnsvägen har Tekniska förvaltningen i 

samband med ombyggnationerna försökt att på ett så bra sätt som möjligt 

efterleva trafikmiljöutredningens utformningsförslag. Begränsningar 

avseende trädplanteringar mm framtvingades dock på grund av främst 

Sörbybäckens befintliga kulvertsystem. 

 

Avseende trafiksäkerheten för kommunens driftpersonal så är detta något 

som vi hela tiden jobbar med inom alla våra skötselområden. Det vi främst 

jobbar med är att begränsa trafikens utrymme (och därmed hastighet) förbi 

skötselplatser samt att säkerställa att vår personal har rätt nivå på 

varselkläder mm. Att helt ta bort riskerna skulle innebära att samtliga våra 

trafiknära fasta planteringar och blomsterurnor skulle vara tvungna att tas 

bort, och det skulle enligt vårt synsätt medföra en stor förlust för hela 

Ronneby kommun som attraktiv boende- och besökskommun. 

 

Cirkulationsplatsernas rondellyteutformning ur estetisk synpunkt är inget 

som Tekniska förvaltningen kommer att avge synpunkter om. Nuvarande 

utformning är beslutad i Byggnadsnämnd, och skall förändringar genomföras 

avseende detta avvaktas nytt beslut från Miljö- och Byggnadsnämnden samt 

beslut om medel för ombyggnad. Dock anser Tekniska förvaltningen att 

nuvarande utformning är mycket bra ur trafiksäkerhetssynpunkt dels på 

grund av lågt skötselbehov men främst på grund av att sikten genom 

rondellytan är mycket god och minimerar därmed risken för trafikolyckor 

med mera. 

 

Baserat på fört resonemang anser Tekniska förvaltningen att 

medborgarförslaget bör avslås. 

 

Remissyttrande från Miljö- och byggnadsnämnden: 

I början av 2000-talet genomfördes en tävling för utsmyckning av de då nya 

rondellerna på Karlshamnsvägen. Tävlingen vanns av Bob Mattsson med de 

fyra elementen. Meningen var att figurerna skulle sitta närmare varandra på 

stålringen. Den tänkta storleken på stålringen blev alldeles för liten i 

förhållande till rondellytan så måttet ökades vilket innebar att figurerna blev 

glesare placerade än det var tänkt. Plan- och byggenheten gör bedömningen 

att skulpturerna inte kommit till sin rätt. Med tanke på vad Tekniska 

förvaltningen säger om växtligheten som utformningsdetalj så skulle de 
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”vassa plåtbitarna” kunna ersättas av träd exempelvis blodbok eller blodlönn. 

Träden växer inte så snabbt och kräver minimal skötsel. Med avsikt på 

kommunens driftpersonals säkerhet skulle träd innebära mindre utsatthet i 

och med att träden inte fordrar samma skötsel som t ex blomsterurnor gör. 

Träden skulle också bidra till att den breda Karlshamnsvägen blir mer 

välkomnande och stadsmässig. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att rondellutsmyckningen, de fyra 

elementen, och blomsterurnorna tas bort och ersätt av ett träd i varje rondell.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige  

 att medborgarförslaget avseende stycket som berör buskagen på 

Karlshamnsvägen ska avslås  

 samt att ge Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att i samråd 

med Tekniska förvaltningen arbeta fram en plan på hur 

utsmyckningarna i rondellerna ska finansieras och utformas och 

därmed anse medborgarförslaget, i den delen, vara besvarat.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 14 Dnr 2015-000607 310 

Information om att tillåta fordonstrafik från Västra 
Torggatan mellan Karlskronagatan och Strandgatan. 

Sammanfattning  

Projektledare Sattar Zad informerar om tekniska förvaltningens planer att, i 

enlighet med genomförd centrumutredning, öppna Västra Torggatan mellan 

Karlskronagatan och Strandgatan för fordonstrafik.     

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Nicolas 

Westrup (SD), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) samt förtroendevald med 

närvarorätt Anna Carlbrant (RP). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 15 Dnr 2014-000589 253 

Förslag till svar på skrivelse från  Ettebro 
intresseförening 

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ettebro skola har KF fattat beslut om att sälja (2015-06-17), Tekniska 

förvaltningen har skickat uppsägning av intresseföreningens kontrakt 2015-

09-25, denna uppsägning har föreningen skrivit på utan någon erinran. 

Kommunikation har skett genom Per Engkvist vid flera tillfällen. 

Bifogar även avtalet där ett underhållsansvar ligger på föreningen men inte 

har skötts senare år. 

 

”Under detta år, som förberedelse till förslaget till beslut, hade jag mail och 

telefonkontakt med förra ordföranden Maria Johansson. Jag bifogar mailen 

som text-filer. 

Jag har också haft telefonkontakt med Maria Johansson och nuvarande 

ordförande Roger Salomonsson.” 

  

Förslag till beslut 

Att svara föreningen: 

Information har lämnats till föreningen vid flera tillfällen att försäljning 

kommer att ske. Föreningen har också accepterat uppsägning av sitt avtal. 

Försäljningen kommer att genomföras som planerat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall 

(S). 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att förslaget till svar till föreningen 

skrivs om till kommunstyrelsens behandling. 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att föreningen ska informeras om när 

fastigheten lämnas till mäklare för försäljning. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(76) 
2016-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att förslaget till svar till föreningen skrivs om till 

kommunstyrelsens behandling. 

Föreningen ska informeras om när fastigheten lämnas till mäklare för 

försäljning. 

________________ 
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§ 16 Dnr 2016-000022 252 

Kalleberga 7:115 och Häggatorp 1:82 - Inköp av mark 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Miljöteknik arbetar med den nya vattenledningen från Karlsnäs ner till 

vattenverket i Brantafors. Alla markavtal är klara utom på dessa fastigheter. 

Fastigheterna ägs av NCC och är till salu för marknadsvärde.  

Bedömning 

En värdering har genomförts av LRF Konsult. Häggatorp 1:82 värderas till 

160 000;- kronor +/-10% och Kalleberga 7:115 värderas till 125 000;- kronor 

+/-10%. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att köpa in fastigheterna. 

Kostnaden för inköp av fastigheterna belastar investeringsprojekt 66102, 

markaffärer köp. Tillgångarna läggs till kommunens markreserv.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

kompletteringen att belopp samt fastighetsbeteckning ska framgå av beslutet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att köpa in 

fastigheterna Häggatorp1:82 för160 000 kr +/-10% och Kalleberga 7:115 för 

125 000 kr +/-10%. 
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Kostnaden för inköp av fastigheterna belastar investeringsprojekt 66102, 

markaffärer köp. Tillgångarna läggs till kommunens markreserv. 

________________ 
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§ 17 Dnr 2013-000369 318 

Besvarande av motion från kommunfullmäktige 
ledamot Willy Persson, (KD) angående röjning av träd 
och buskar vid industriområdet norr om E22 

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) har lämnat in en motion 

angående röjning av träd och buskar vid industriområdet norr om E22. 

Växtligheten har tidigare röjts utmed Sörbybäcken söder om E 22:an efter 

önskemål från företagare. Det resulterade i att företagen blev synliga från 

infartsleden vilket är positivt för dem samt för kommunen som kan visa upp 

vilka företag som finns etablerade. Området norr om E22:an har inte röjts på 

många år vilket resulterat i att träd, buskar och sly vuxit sig stora. Ronneby 

kommun visar således inte upp de företag som är etablerade, inte heller de 

företag som håller på att byggas i området eller de lediga tomter som finns. 

Även i brottsförebyggande syfte bör växtligheten tas bort. Det är viktigt att 

röjningen i Sörbybäcken sker i samråd med Länsstyrelsen för att bevara den 

biologiska mångfalden vilket tyvärr inte har skett tidigare.  

Bedömning 

Remissyttrande från Tekniska förvaltningen: 

Frågan berör samspelet mellan tre olika intressen; Sörbybäckens 

biotopskydd, företagens vilja att synas från angränsande infartsvägar samt 

tekniska förvaltningens budget för röjning av tätortsnära skog. Det optimala 

vore att på sikt erhålla en lättskött genomsiktlig miljö där Sörbybäckens 

miljökrav tas tillvara. 

 

Under 2014 togs kontakter med skogskonsult som för kommunens räkning 

tillsammans med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen tog fram förslag på 

skötselplan för området kring Sörbybäcken E22. Planen möjliggör kortfattat 

att kommunen under en 5-årsperiod genomför en utglesning och 

uppstamning av trädbeståndet för att därefter utvärdera åtgärdernas effekt. 

Planen bifogas. 

 

Under maj 2014 genomfördes samråd inför utförandeinsatser längs delen 

norr om E22. Dokumentationen från samrådet bifogas. 
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Tekniska förvaltningen anser att pågående skötselplan skall följas och 

sedermera utvärderas och med anledning av detta anse motionen vara 

besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 18 Dnr 2015-000263 001 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående turistbyrån i Ronneby 

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Christer Leksell (SD) har lämnat in en motion 

angående turistbyrån i Ronneby. Motionären yrkar på att Turistbyrån flyttar 

tillbaka, från Kulturcentrums lokaler, till de ursprungliga lokalerna på Västra 

Torggatan.  

Bedömning 

Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar att det finns 

turistinformationsbroschyrer i Kulturcentrums foajé. Digitala pekskärmar är 

inköpta och dessa kommer att sättas upp nästa vecka. Personal finnas på 

plats i nuläget. 

Vidare om en ny möjlighet att tillsammans med en lokal entreprenör föra 

diskussioner om att öppna turistbyråverksamhet i samma lokal, fd Clarbergs, 

där Turistbyrån funnit tidigare.   

 

Näringslivschef Torbjörn Lind lämnar en redovisning från diskussioner och 

ett avtalsförslag, mellan Ronneby kommun och Ninnie Sjösten Många 

Bäckar Små, angående drift av fast turistinformation. Avtalsförslaget, med 

bilaga, lämnas ut till ledamöterna. 

 

Utifrån avtalsförslaget har kommunen sedermera etablerat ett samarbete med 

Ninnie Sjösten och Turistbyrån finns idag i de ursprungliga lokalerna på 

Västra Torggatan.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att med hänsyn till ovan anse motionen vara besvarad.  

Arbetsutskottets beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

 återremittera ärendet 

 ärendet kompletteras med underlag om situationen inför 2016 

Fritid- och kulturnämnden § 172/2015 
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Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

Christer Leksell (SD) har skrivit en motion angående turistbyrån i Ronneby. 

Motionären yrkade på att turistbyrån skulle flytta tillbaka från 

Kulturcentrum, till de ursprungliga lokalerna på Västra Torggatan. 

 

Sedan dess har en flytt skett ner till Västra Torggatan och ett avtal upprättats 

med Ninni Sjösten, ”Många bäckar små”.  

 

Motionssvaret behandlades av KS/AU 2015-08-17, § 307. KS/AU beslutade 

att återremittera ärendet för komplettering med underlag om situationen inför 

2016. 

 

Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde den 15 oktober beslutades att 

nuvarande avtal med Ninnie Sjösten avslutas 2015-12-31, en ömsesidig 

uppgörelse. Förvaltningen fick i uppdrag att organisera turistinformation på 

biblioteket från 2016-01-01. Detta förslag ryms inom fritid- och 

kulturnämndens budget. 

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden har vid sitt föregående sammanträde beslutat om 

planering för 2016, dvs placering av turistinformationen på biblioteket, 

vilket får utgöra den komplettering som KS/AU efterfrågade.   

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i återremissen komplettera det tidigare 

lämnade motionssvaret med ovanstående beslutade placering, i biblioteket, 

in för 2016. 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 19 Dnr 2014-000054 825 

Besvarande av motion från 
Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (FP) 
gällande anläggande av nya bryggor på öar i Ronneby 
skärgård 

Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Roger Gardell (L) har lämnat in en motion gällande anläggning av nya 

bryggor på öarna i Ronneby skärgård för att göra naturhamnarna tillgängliga 

för fler. Ärendet har behandlats i fritid- och kulturnämnden 2015-05-13 § 72. 

I KSAU 2015-09-07 § 341 beslutade man att återremittera ärendet till fritid- 

och kulturnämnden med uppdraget att förvaltningen skulle redovisa utförda 

och planerade åtgärder i motionärens anda.  

Bedömning 

Motionären skriver: ”Ronneby kommun har en underbar och välbesökt 

skärgård med många fina öar. Båtturismen har under åren ökat och turister 

från många olika länder rör sig längs vår skärgård. Även många av våra egna 

invånare i Ronneby kommun tar sig mer och mer ut i skärgården” 

 

Yttrande har inkommit från Fritid- och kulturnämnden: 

Under vintern 2014-15 genomfördes ett par träffar med ett nybildat Båtråd 

och dåvarande förvaltningschefen. Ett antal utvecklingsfrågor diskuterades. 

 

2015 fanns det 400tkr budgeterade för skärgårdsutveckling. En del förslag 

togs fram men realiserades aldrig. Ett steg för att knyta ihop skärgården med 

centrum togs i samband med inköp av turisttåget. 

Förnyad kontakt har tagits inledningsvis med ordförande i Ronneby 

Segelsällskap. Mycket erfarenhet finns i de olika båtklubbarna som måste tas 

tillvara vid ett utvecklingsarbete. 

Fritid- och kulturnämnden behöver en ”Skärgårdsplan” som pekar ut 

riktningen med arbetet. Budgeterade medel skall sedan kopplas till planen så 

att uppföljningar på utförda insatser kan noteras.  

Fritid- och kulturnämnden beslutar att som svar på återremissen uppdra till 

förvaltningen att ta fram en ”Skärgårdsplan” i samverkan med 

båtföreningarna inför sommaren 2016, som ska redovisas för fritid- och 

kulturnämnden senast i maj 2016.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att Roger Gardells motion gällande anläggandet 

av nya bryggor på öarna i Ronneby skärgård anses besvarad med stöd av 

fritid- och kulturnämndens yttrande på återremiss 2015 § 171 och ge Fritid- 

och kulturförvaltningen i uppdrag att i samverkan med båtföreningarna ta 

fram en ”Skärgårdsplan” inför sommaren 2016.  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 20 Dnr 2015-000632 020 

Uppföljning projekt Attraktiv arbetsgivare  

 

Sammanfattning  

Projektledare Sandra Larsson redovisar arbeten som genomförts inom ramen 

projektet Attraktiv arbetsgivare, t ex arbetsmarknadsdagen och goda 

exempel inom områdena medarbetarengagemang, ledarskapsutveckling och 

att trivas på jobbet.  

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Roger 

Gardell (L). 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 21 Dnr 2015-000636 001 

Revidering av beslut avseende centraliserad 
vaktmästarorganisation 

Teknisk chef Magnus Graad lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I beslutet kring förslag till ny central vaktmästarorganisation justerades 

innehållet avseende genomförandetiden från det första tjänstemannaförslaget 

och fram till beslut i KF2015-11-26 §302. Det man dock inte ändrade var 

tidpunkterna för de följdpunkter avseende budgetflytt och 

konsekvensutredning, utan dessa kvarstod oförändrade. Aktuellt ärende 

föreslår att dessa följdpunkter anpassas till genomförandetiden för den nya 

organisationen.  

Bedömning 

Beslutets andra stycke föreslås justeras till (justering markerad): 

-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

 

Beslutets femte stycke föreslås justeras till (justering markerad): 

-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017. 

 

Övriga beslutspunkter föreslås bibehållas oförändrade.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige justera beslutspunkt 2 

och 5 i Kommunfullmäktiges beslut avseende centraliserad 

vaktmästarorganisation från 2015-11-26 §302 enligt följande: 

-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 
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-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och Tommy 

Andersson (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att justera 

beslutspunkt 2 och 5 i Kommunfullmäktiges beslut avseende centraliserad 

vaktmästarorganisation från 2015-11-26 §302 enligt följande: 

-Befintliga personal- och budgetresurser för vaktmästarorganisationen inom 

Fritids- och kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, 

Äldreförvaltningen och Kommunledningsförvaltningen överförs till 

Tekniska förvaltningen fr.o.m. 01-07-2016. Budget för arbetsledningen 

inkluderas. 

-Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att senast i oktober 2016 redovisa en 

utredning med konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet 

motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017. 

________________ 
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§ 22 Dnr 2015-000645 000 

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och 
polis 2016 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I rikspolisstyrelsens nationella handlingsplan Samverkan polis och kommun - för 

lokalt förankrad polisverksamhet i hela landet lyfts initiativet till att 

samverkansöverenskommelser ska tecknas mellan kommunen och Polisen på lokal 

nivå över hela landet. Överenskommelsen ska ligga till grund för det operativa 

brottsförebyggande arbetet i kommunerna.  

Bedömning 

Det nuvarande samverkansavtalet mellan Ronneby kommun och 

Polismyndigheten i Blekinge löper ut 2015-12-31. Avtalet anger de yttre 

ramarna för samverkan kring den brottsförebyggande verksamheten samt 

lyfter fram problemområden där gemensamma åtgärder är möjliga. 

 

För den nya avtalsperioden kvarstår 2015 års områden för samverkan. 

Mindre ändringar i åtaganden samt omformuleringar har gjorts. För 2016 

identifierades inga nya fokusområden. Däremot kommer 2015 års 

fokusområden även gälla för 2016 års samverkansöverenskommelse. Val av 

områden grundas på en gemensam problembild, som baseras på brott, 

ordningsstörning, otrygghet, kommunal och polisiär erfarenhet samt 

erfarenheter från nuvarande samverkan. 

 

Förslag till nya åtaganden och formuleringar markeras med kursiv 

understruken text. Åtaganden och formuleringar som ej är gällande för 

kommande avtalsperiod har markerats genomstruken text. Avtalet har 

behandlats i BRÅ och förankrats hos respektive verksamhetschef som berörs 

av avtalet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att 

godkänna upprättat förslag till samverkansöverenskommelse mellan 

Ronneby kommun och Polisen.  
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin 

(V), Tommy Andersson (S) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat förslag till 

samverkansöverenskommelse mellan Ronneby kommun och Polisen. 

________________ 
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§ 23 Dnr 2015-000604 340 

Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun 

Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett förslag till Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun har tagits 

fram. Dokumentet uttrycker förhållningsätt för hur arbetet med dagvattnet 

ska bedrivas i kommunen och riktar sig till tjänstemän, politiker, 

fastighetsägare, verksamhetsutövare, exploatörer m.fl. 

Bedömning 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Ronneby kommun fastställde 2014-01-30 nya lokala 

miljömål för Ronneby kommun. I det beslutet finns följande mål.  

2015 har en dagvattenpolicy upprättats där ansvarsfördelningen och 

omhändertagande tydligt framgår. Vatten och avloppsplan finns för Ronneby 

kommun 2014. I Ronneby kommuns Vatten och avloppsplan som antogs av 

kommunfullmäktige 2014-04-24 finns åtgärder för dagvatten. 

2015,tydliggöra ansvar för dagvatten inom och utanför verksamhetsområde. 

Kartläggning av påverkan på Ronnebys dagvattensystem samt kartläggning 

av dagvattnets påverkan på omgivningen. 

 

Medverkan vid framtagande av policyn Arbetsgruppen i kommunen har 

utgjorts av tjänstemän från Kommunledningsförvaltningen, Miljö- och 

byggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Ronneby Miljö&Teknik 

AB. Styrgrupp har utgjorts av Anna-Karin Sonesson (Samordning och 

utvecklingschef), Anders Karlsson (Miljö- och byggnadsförvaltningen, 

förvaltningschef), Hans Nilsson (VD ,Miljö&Teknik AB) 

 

Policyn riktar sig till tjänstemän, politiker, fastighetsägare, 

verksamhetsutövare, exploatörer m.fl. 

 

Syftet med ” Policy dagvattenhantering för Ronneby kommun” 

Beskriva vilka grundprinciper som gäller för hantering av dagvatten i 

Ronneby kommun. Tydliggöra ansvarsfördelningen kring dagvatten inom 

och utanför verksamhetsområde. Översiktlig redovisning av ämnen som 

tillförs Ronneby dagvattensystem. Översiktlig redovisning av dagvattnets 

påverkan på omgivningen. Klimatförändringarnas inverkan på Ronneby 

dagvattensystem. 
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Bedömning 

I och med att Policy dagvattenhantering är framtagen anses Lokala 

miljömålet samt åtgärder enligt Vatten- och avloppsplan vara genomförda.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår Kommunfullmäktige att anta Policy dagvattenhantering för Ronneby 

kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), 

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

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta Policy 

dagvattenhantering för Ronneby kommun  

________________ 
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§ 24 Dnr 2015-000400 109 

Besvarande av medborgarförslag angående ny skylt 
vid Bäckahästens uppställningsplats i Brunnsparken 

Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Medborgarförslag från Christine Johansson framför önskemål om ny skylt 

vid  Bäckahästen där dess ursprung och konstnär förtydligas.  

Bedömning 

En begäran om yttrande på Christian Johanssons medborgarförslag skickades 

till tekniska förvaltningen och till infoenheten.  

Inkomna yttranden  

Tekniska förvaltningen som anser att efterfrågad skylt är positiv för både 

Bäckahästen som konstverk samt för Brunnsparken i stort som besöksmål. 

Infoenheten alternativt Kultur- och fritidsförvaltningen bör tilldelas 

uppdraget att i enlighet med gällande bestämmelser inom kulturreservatet 

Ronneby Brunnspark ta fram förslag på utförande samt efter samråd med 

Tekniska förvaltningen äska medel för genomförande. 

 

Infoenheten ställer sig positiva till tekniska förvaltningens förslag 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att bifalla motionen samt ge infoenheten alternativt 

Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att i enlighet med bestämmelser 

inom kulturreservatet Ronneby Brunnspark ta fram förslag på utförande samt 

efter samråd med Tekniska förvaltningen äska medel för genomförande.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

50(76) 
2016-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 25 Dnr 2015-000434 730 

Nya taxor 2016 Äldreförvaltningen 

Äldrenämnden § 176/2015 

Sammanfattning  

Avgift utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till maxavgift. 

Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras avgift per timme. Timtaxan 

är 0,5 procent av prisbasbeloppet, 221,50 kronor. 

En övergång till ÄBIC medför att den nuvarande nivåindelningen måste 

överges.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

a. Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp 

till maxavgiften, som är 1772 kronor per månad 

b. Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,5 

procent av prisbasbeloppet 

c. Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

d. Äldrenämnden får i uppdrag att utforma textmassan i övrigt.  

 

Yrkanden 

Ylva Olsson (SD) yrkar med bifall från Sune Håkansson (RP) och Anders 

Lund (M) att vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 procent av 

prisbasbeloppet. 

Bo Johansson (S) yrkar att ärendet återremitteras med bl.a. anledning av att 

utreda om vårdtagaren kan debiteras timtaxa med 0,25 procent av 

prisbasbeloppet.  

Propositionsordning 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att äldrenämnden 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja-röst för återremiss i enlighet med Bo Johanssons (S) yrkande. 
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Nej-röst för att ärendet ska avgöras idag.  

Omröstningsresultat 

Med omröstningsresultatet sex (6) ja-röster mot sju (7) nej-röster beslutar 

äldrenämnden att ärendet ska avgöras idag.  

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Sune Håkansson (RP) ställer proposition på Ylva Olssons (SD) 

m.fl. yrkande och finner att äldrenämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige: 

a. Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp 

till maxavgiften, som är 1772 kronor per månad 

b. Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 

procent av prisbasbeloppet 

c. Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet 

d. Äldrenämnden får i uppdrag att utforma textmassan i övrigt. 

 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar på återremiss i enlighet med Bo Johanssons 

(S) yrkande i äldrenämnden dvs med bl a anledning av att utreda om 

vårdtagaren kan debiteras timtaxa med 0,25 procent av prisbasbeloppet. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar följande: 

- Nuvarande nivåindelning i taxorna avskaffas inför införande av 

ÄBIC 

- Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp 

till maxavgiften, som är 1772 kronor per månad (enligt tidigare KF- 

beslut) 

- Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 

procent av prisbasbeloppet 
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- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet (enligt 

tidigare KF-beslut) 

- Äldrenämnden ges i uppdrag att återkomma med komplett 

författningssamling senast till kommunfullmäktiges sammanträde i 

mars. 

- Den nya taxan träder i kraft 2016-05-01. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att arbetsutskottet 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Propositionsordning 2 

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

finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

- Nuvarande nivåindelning i taxorna avskaffas inför införande av ÄBIC 

- Avgift för hemtjänst utgår med 80 procent av avgiftsutrymmet, upp till 

maxavgiften, som är 1772 kronor per månad (enligt tidigare KF- beslut) 

- Om det är fördelaktigt för vårdtagaren debiteras timtaxa med 0,4 procent av 

prisbasbeloppet 

- Förbehållsbeloppet regleras i förhållande till prisbasbeloppet (enligt 

tidigare KF-beslut) 

- Äldrenämnden ges i uppdrag att återkomma med komplett 

författningssamling senast till kommunfullmäktiges sammanträde i mars. 

- Den nya taxan träder i kraft 2016-05-01. 

________________ 
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§ 26 Dnr 2015-000251 214 

Detaljplan Ronneby 25:11 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Adress: Kilenområdet 

 

Detaljplanen för Kilenområdet har varit utställd för en ny granskning under 

tiden 11 december till den 31 december 2015. Myndigheter och berörda 

fastighetsägare m.fl. har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanfattats och kommenterats i 

granskningsutlåtande 2 (se bilaga). Bl.a. har länsstyrelsen inte längre några 

erinringar mot planförslaget. Länsstyrelsens föreslår att planbestämmelsen 

a1 bör hänvisa till rapporten ”Riskbedömning och åtgärdsutredning för kv. 

Kilen i Ronneby kommun, WSP 2015-12-07” för tydlighetens skull. 

Komunstyrelsen anser att planbestämmelse f1 Tillbyggnader till Röd 

Magasinet särskilt skall beakta byggnadens karaktärsdrag skall utgå ur 

planen. Trafikverket anser att en dialog bör inledas med anledning av en nya 

bro över järnvägen innan man teckna en avsiktsförklaring om fördelning av 

kostnader och ansvar. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 14 januari 2016, § xx, att 

revidera planförslaget bl. a. att planbestämmelse f1 Tillbyggnader till Röd 

Magasinet särskilt skall beakta byggnadens karaktärsdrag utgår ur förslaget 

samt godkänner det reviderade planförslaget och skicka detsamma till 

kommunfullmäktige för antagande. Ändringarna bedöms inte vara av sådan 

art att en ny granskning behövs.  

 

Fullständiga handlingar med bilagor m.m. finns på 

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo-miljo/planarbete/detaljplaner/pagaende-

detaljplaner/kilen/ 

Förslag till beslut 

Att Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för Ronneby 25:11 m.fl. 

(Kilen) upprättad den 18 maj 2015, reviderad den 27 augusti 2015, den 22 

oktober 2015 samt den 14 januari 2016.  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta 

detaljplanen för Ronneby 25:11 m.fl. (Kilen) upprättad den 18 maj 2015, 

reviderad den 27 augusti 2015, den 22 oktober 2015 samt den 14 januari 

2016. 

________________ 
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§ 27 Dnr 2016-000003 049 

Överföring av medel från fritid- och kulturnämnden till 
Tekniska förvaltningen 

Fritid- och kulturnämnden § 187/2015 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen ska inom kommunen vara ägare till mark, 

anläggningar och lokaler och fastigheter. 2013-06-19 och 2013-12-12 

beslutade Kommunfullmäktige omfördelning av budgeten med hänsyn taget 

till att ett antal objekt fördes över från Fritid- och kulturnämnden till 

Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen. Undantag gjordes för överföring 

av Vandrarhemmet, Rydénska och Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 

54, 372 38 Ronneby.  

Bedömning 

I samband med att ett objekt överförs från Fritid- och kulturförvaltningens 

ansvar till Tekniska förvaltningen erfordras justeringar av respektive 

nämnders budgetar.  

 

Förutom justering av budgeten ska företrädarskapet i nu gällande avtal med 

Pehr Andersson, Ronneby Brunnspark Vandrarhem, Bed & Frukost 

transporteras över från Fritid- och kulturförvaltningen till 

Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen. 

 

Vid överföringen ska Fritid- och kulturförvaltningen redovisa rutiner för 

arbetsuppgifter som ansvaret omfattar samt överlämna dokumentation vad 

gäller service, miljötillstånd m.m. 

 

Omfördelning av budgeten: 
 Tekniska 

förvaltningen 

Fritid- och 

kulturförvaltningen 

Internhyra 

upphör 

377 000 kr -377 000 kr 

Externhyra -200 000 kr 200 000 kr 

 177 000 kr -177 000 kr 

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

Kommunfullmäktige beslutar att internhyran för och hyresintäkten från 
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Vandrarhemmet, Rydénska och Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 54 

omfördelas samt att företrädarskapet för hyresavtalet förs över till 

Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen. 

I samband med överföringen av objekten ska Fritid- och kulturförvaltningen 

redovisa rutiner arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämna 

dokumentation vad gäller service, miljötillstånd m.m. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) 

och Tommy Andersson (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

internhyran för och hyresintäkten från Vandrarhemmet, Rydénska och 

Lindahlska villorna, Övre Brunnsvägen 54 omfördelas samt att 

företrädarskapet för hyresavtalet förs över till Lokalförsörjningsenheten, 

Tekniska förvaltningen. 

I samband med överföringen av objekten ska Fritid- och kulturförvaltningen 

redovisa rutiner arbetsuppgifter som ansvaret omfattar och överlämna 

dokumentation vad gäller service, miljötillstånd m.m. 

________________ 
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§ 28 Dnr 2015-000435 347 

Ansökan avseende införlivande av fastigheter i Västra 
Bökevik i Ronneby kommuns verksamhetsområde. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Västra Bökeviks VA ekonomisk förening (VBVAEF) har inkommit med en 

ansökan om införlivande av fastigheter i Västra Bökevik i kommunalt 

verksamhetsområde för vatten och avlopp.  Föreningen driver sedan 

sommaren 2013 ett stamledningsnät för vatten och avlopp som kan serva 24 

fastigheter. Ledningsnätet projekterades och färdigställdes i nära samarbete 

med Ronneby Miljö och Teknik AB. VBVAEF:s nät slutbesiktigades och 

godkändes 2013-06-18. Nätet genomfört i enlighet med tekniska 

specifikationer som Miljöteknik kräver för att ansluta nätet och dess 

fastigheter till allmänna VA-nätet. I en ytterligare etapp för att ca ytterligare 

75 fastigheter ska anslutas till VA har Ekonomiska föreningen Håanabbens 

VA och Fiber genomfört samma samarbete med Miljöteknik. Denna 

entreprenad är slutbesiktigad och godkänd 2015-06-17. Det är detta senare 

område som omfattas av länsstyrelsens åläggande införlivande i 

kommunalverksamhetsområde senast 2018-12-31.  

Bedömning 

Föreningens ansökan har varit på remiss till Miljöteknik som menar att även 

det område som ansökan gäller faller inom § 6 i vattentjänstlagen. 

Miljöteknik menar att båda områden bör införlivas i verksamhetsområde 

samtidigt. Detta bör dock inte ske förrän tidigast efter att garantitiden har 

löpt ut dvs efter 2017-07-01. När blir beroende på vilka åtaganden 

entreprenören får vid garantibesiktningen men ett beslut bör kunna tas hösten 

2017 eller våren 2018. Ett införlivande sker då med marginal mot den av 

länsstyrelsen satta tidsgränsen 2018-12-31. 

I Vatten- och avloppsplanen antagen 2014-04-24 finns båda områdena bland 

de 8 som beslutades skulle byggas ut inom en tioårsperiod och införlivas i 

kommunalt verksamhetsområde. I planens bilaga 16 Riktlinjer för styrning 

av privat anslutning till kommunalt VA fastslås att för de områden som 

ligger inom utbyggnadsgrupp 1 och 2 (år 0-20) i utbyggnadsplanen gäller att 

samtliga fastigheter inom området skall ha servis framdragen till 

fastighetsgräns. 
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Tidigast 2 år efter slutbesiktning (garantitidens utgång) skall området 

införlivas i verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. 

De fastigheter som inte är registrerade i samfälligheten, vid datum för 

bildande av verksamhetsområde kommer att anvisas anslutningspunkt och 

debiteras av kommunfullmäktige beslutad anläggningsavgift. 

Mot bakgrund av vad som står i VA-planen och vad Miljöteknik har framfört 

i sitt yttrande föreslås att båda områdena hanteras samtidigt och att 

kommunfullmäktige fattar beslut om införlivande i VA-verksamhetsområde 

först efter garantibesiktning är genomförd och eventuella åtaganden är 

genomförda av entreprenören. Ett sådant beslut bör kunna fattas senast under 

våren 2018.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta att överlämna ovanstående som svar på Västra Bökevik VA 

ekonomiska förenings ansökan och ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att bevaka frågan så att kommunfullmäktige kan besluta om 

verksamhetsområde för vatten och avlopp vid lämplig tidpunkt efter 2017-

07-01.  

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

överlämna ovanstående som svar på Västra Bökevik VA ekonomiska 

förenings ansökan och ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

bevaka frågan så att kommunfullmäktige kan besluta om verksamhetsområde 

för vatten och avlopp vid lämplig tidpunkt efter 2017-07-01. 

________________ 
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§ 29 Dnr 2015-000553 139 

Ansökan om bidrag för genomförandet av ett 
omfattande integrations- och delaktighetsprojekt. 
Ronneby Bollklubb  

Fritid- och kulturnämnden § 160/2015 

Sammanfattning  

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.  

Ronneby Bollklubb har inkommit med en ansökan om bidrag för att 

genomföra ett omfattande integrations- och delaktighetsprojekt. Föreningen 

har cirka 700 medlemmar och har under innevarande år 24 lag i träning och 

seriespel. Verksamheten omfattar flickor, pojkar, kvinnor och män. 

Medlemmarna är från veteraner till de yngsta som är födda 2010. Man har 

även verksamhet för ungdomar med funktionshinder. Målsättningen är att 

alla skall känna sig välkomna. 

 

Cirka 20 % av ungdomarna har invandrarbakgrund. Klubben upplever att 

man i dagsläget inte har tillräckliga resurser, erfarenhet och kunskap för att 

tillgodose tillströmningen av ungdomar som man upplever just nu. Ofta är 

det språkproblem, kulturella skillnader, grundläggande föreningskunskap, 

fotbollskunnande m.m. Föreningen upplever också att det är svårt att skapa 

kontakt med föräldrar och anhöriga för information kring 

föreningsverksamheten. 

 

Föreningen betonar att detta inte bara är en fråga för familjer och barn med 

invandrarbakgrund. 

 

I den åtgärdsplan som presenteras är kostnader för tre extra ledare/tränare  

9 000 kr och införandet av frimånad på medlemsavgiften. Dessutom en extra 

mottagningsgrupp- träningsgrupp/sluss för att ta hand om alla barn och 

ungdomar som inte har samma förutsättningar som andra. Ledarfrågan och 

ekonomin för detta är inte löst. 

 

Föreningen framför tre yrkanden 

1. Bidrag för att finansiera extra kostnader i Landslagets Fotbollsskola 

för de tre ungdomarna från Cura Park, 9 600 kronor 

2. Bidrag för att kunna arvodera de ledare som ansvarar för den sluss 

som beskrivs i ansökan till en beräknad kostnad om 60 000 kronor på 

ett år, inkl. utrustning och utbildningsmaterial. 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

61(76) 
2016-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

3. Bidrag för att kunna anställa och arvodera personal enligt 

projektbeskrivningen, 420 000 kronor på årsbasis, inkl. material, 

utrustning, informationsmaterial och övriga kostnader.  

Bedömning 

Ronneby Bollklubb är en stor förening som bedriver ett ungdomsarbete med 

stort engagemang. Behoven i samhället på åtgärder för en bättre integration 

med anledning av den ökande invandringen är stort.  

Utifrån den budget som finns för nämnden under innevarande år finns inget 

utrymme för att bevilja föreningen de medel som krävs för detta arbete. 

Även om projektet är både behövligt och lovvärt.  

Länsstyrelsen är en myndighet som hanterar större integrationsprojekt. De 

bjuder in till en kväll i ämnet den 18 november på Ronneby Brunn. 

Föreningen bör söka kontakt och diskutera sitt projekt för att om möjligt 

erhålla bidrag via Länsstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden avslår framställan då det inte finns resurser för 

projektet inom nämndens budgetram. 

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till projektet då 

föreningslivet är en viktig del i integrationsarbetet, men avslå framställan då 

det inte finns resurser för projektet inom nämndens budgetram. 

Översända ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande om en möjlig 

finansiering. 

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell 

(L) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet remitteras till enheten 

för arbetsmarknad och integration med uppdrag att ta fram riktlinjer för 

hantering bidragsansökningar för integrationsprojekt. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ärendet remitteras till enheten 

för arbetsmarknad och integration med uppdrag att ta fram riktlinjer för 

hantering bidragsansökningar för integrationsprojekt. 

________________ 

Exp: 

Roland Edvinsson 
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§ 30 Dnr 2014-000174 101 

Förslag förändrad koncernstruktur 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

När kommunen väljer att bedriva verksamhet i aktiebolag är det viktigt att 

kommunen är en aktiv ägare. Att vara aktiv ägare innebär bland annat att 

löpande utvärdera verksamheten och verksamhetsformen, bolagets strategier 

och mål, hur dessa passar in i kommunens övriga verksamhet samt hur 

bolagsverksamheten sköts av bolagsstyrelse och företagsledning. 

 

Ändringarna i kommunallagen som trädde i kraft 1/1 2013 innebär förstärkt 

uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över de kommunala bolagen. Dessa 

förändringar har gett anledning att se över den kommunala 

koncernstrukturen och hur ägaren, Ronneby kommun, genom styrelsen i 

koncernmoderbolaget AB Ronneby Helsobrunn, kan utöva en mer aktiv 

styrning av de kommunala bolagen.  

 

Ett sätt som kan förbättra både kommunstyrelsens uppsiktsplikt och 

underlätta en aktiv ägarstyrning av samtliga kommunala bolag, är att 

införliva AB Ronnebyhus i den kommunala bolagskoncernen. Styrelsen i AB 

Ronneby Helsobrunn och kommunstyrelsen är normalt samma 

förtroendevalda. 

 

Styrelserna i AB Ronneby Helsobrunn och AB Ronnebyhus har lämnat 

yttrande till förslaget och har inget att erinra mot införliva AB Ronnebyhus i 

bolagskoncernen.  

Bedömning 

För AB Ronnebyhus ger förslaget en tillhörighet i kommunkoncernen, tydlig 

struktur för rapportering och dialog med ägaren. Rapportering mellan 

dotterbolag och kommunen skulle kunna formaliseras via moderbolagets 

styrelse. Styrelsen i moderbolaget består normalt av kommunstyrelsens 

ledamöter. Detta ger fördelar i form av kort informationsväg mellan bolag 

och den kommunala verksamheten, goda möjligheter att samordna frågor 

som berör flera bolag samt underlättar samordning ur ett 

kommunkoncernperspektiv.  

 

Det finns argument att en äkta bolagskoncern ger möjlighet att föra medel 

mellan bolagen.  Det är normalt korrekt men när det gäller allmännyttiga 
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bostadsbolag finns begränsningsregler som gör att argumentet är mindre 

relevant. Undantag finns för realisationsvinster vid försäljning av fastigheter 

och vissa sociala insatser. 

 

KPMG utredde för något år sedan de ekonomiska konsekvenserna av att 

införliva AB Ronnebyhus i bolagskoncernen. Man skrev då: 

 

Koncernbidragsförutsättningar kommer att vara uppfyllda fr o m år 2015 om 

ägarskifte sker under år 2014 med följande begränsningar: 

 Den del av underskott i AB Ronnebyhus t o m år 2013 som överstiger den 

dubbla ersättningen för aktierna, får inte dras av. Underskottet i AB 

Ronnebyhus ligger t o m räkenskapsåret 2013 på 6 692 tkr. Med den 

föreslagna köpeskillingen om 4 mkr är inte begränsningsregeln aktuell. 

 AB Ronnebyhus kommer inte att kunna kvitta mottagna koncernbidrag mot 

sina gamla underskott de, efter ägarskiftet, följande fem räkenskapsåren. 

Däremot får bolaget kvitta sina egna överskott mot egna underskott. Om 

ägarförändringen sker under 2014 upphör koncernbidragsspärren fr o m år 

2020. Förutsatt att bolaget inte behöver ta emot några koncernbidrag de 

kommande fem åren är begränsningsregeln inte aktuell. 

 

Utredningens synpunkter är fortfarande relevanta även om det gått något år 

sedan utredningen. 

  

När det gäller allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag finns 

begränsningar i vilka värdeöverföringar (t ex utdelningar) som får göras till 

ägaren. Koncernbidrag som lämnas av AB Ronnebyhus omfattas också av 

dessa värdeöverföringsregler. Reglerna gäller oavsett om kommunen är 

direkt ägare eller om bolaget ingår i bolagskoncernen.  

 

Med det förslag till ägarskifte som föreslås beräknas det inte uppstå några 

negativa ekonomiska konsekvenser av att AB Ronnebyhus införlivas i den 

kommunala bolagskoncernen. Fördelarna förväntas bli tydligare 

rapporterings- och ledningsstruktur, bättre koncernsamordning och snabbare 

beslutsvägar.  

 

Förvärvet bör ske genom AB Ronneby Helsobrunn förvärvar aktierna av 

Ronneby kommun. Köpeskillingen föreslås uppgå till nominellt aktievärde 

(4 mkr), lika i kommunen bokfört värde. Finansiering kan ske genom att AB 

Ronneby Helsobrunn lånar 4 mkr externt. Inga skattekonsekvenser beräknas 

uppstå för överlåtelsen av aktierna. Ingen reavinst uppstår i kommunen då 

köpeskillingen motsvarar det bokförda värdet.  
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Nuvarande kommunkoncernstruktur: 

 

 

 

 

Förslag till ny kommunkoncernstruktur: 
 

 

 

 

Styrelsen i AB Ronneby Helsobrunn har i yttrande inget att erinra mot 

förslaget. 

Styrelsen i AB Ronnebyhus har i yttrande inget att erinra mot förslaget.  

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i AB Ronnebyhus ska överlåtas till 

AB Ronneby Helsobrunn för köpeskilling motsvarande bokfört värde, 4 mkr. 

Bolagskoncern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bolagskoncern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(76) 
2016-01-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för AB 

Ronneby Helsobrunn ökas med 4 mkr till 96,9 mkr. 

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunens utsedda ombud på 

bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn att rösta för ett förvärv av samtliga 

aktier i AB Ronnebyhus.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Tommy 

Andersson (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att 

Kommunfullmäktige beslutar att aktierna i AB Ronnebyhus ska överlåtas till 

AB Ronneby Helsobrunn för köpeskilling motsvarande bokfört värde, 4 mkr. 

Kommunfullmäktige beslutar att den kommunala borgensramen för AB 

Ronneby Helsobrunn ökas med 4 mkr till 96,9 mkr. 

Kommunfullmäktige ger i uppdrag till kommunens utsedda ombud på 

bolagsstämma i AB Ronneby Helsobrunn att rösta för ett förvärv av samtliga 

aktier i AB Ronnebyhus 

 ________________ 
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§ 31 Dnr 2015-000501 041 

Plan och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk 
uppföljning 2016 samt arbete med budget 2017, plan 
2018-2019 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har tidigare fastställt tidplan uppföljning under 2016 och 

för arbetet med budget 2017 plan 2018-2019. Budgetanvisningarna var vid 

tidpunkten inte klara utan kommer nu.  

Bedömning 

Budgetanvisningarna följer i allt väsentligt samma struktur som föregående 

år men med skillnaden att fokus på arbetet ska ligga på arbete med 

nämndsmål.  

 

Äskanden inför 2017 ska förekomma bara om det kan motiveras av 

oförutsedda volym- eller behovsförändringar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgetanvisningar för arbete med 

budget 2017 plan 2018-2019 enligt bifogat förslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledmöterna Kenneth Michalesson (C) samt Malin Norfall 

(S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa budgetanvisningar för arbete med 

budget 2017 plan 2018-2019 enligt bifogat förslag. 

________________ 
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§ 32 Dnr 2016-000026 014 

Yttrande över Trafikverkets inriktningsunderlag för 
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-
2029 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Region Blekinge kommer att lämna ett yttrande över Trafikverkets förslag 

till inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 

2018-2029. 

Regionen lämnar yttrande i egenskap av planupprättare och regional 

kollektivtrafikmyndighet. Yttrandet skrivs med utgångspunkt i 

positionspappret för infrastruktur och transport som framtagits av regionerna 

Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Halland. Planen är att 

regionstyrelsen ska fatta beslut om yttrandet vid sitt sammanträde 3 februari. 

Region Blekinge har översänt ett förslag till respektive kommuns 

kontaktperson för synpunkter senast under planerat möte fredag 15 januari. 

Regionen vill om möjligt att Blekinges fem kommuner står bakom yttrandet. 

För att möjliggöra ett politiskt ställningstagande har kommunstyrelsen 2016-

01-12 beslutat att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att fatta 

beslut i frågan. 

 

Trafikverkets rapporter finns på 

www.trafikverket.se/inriktningsplanering2018-2029. 

Region Blekinge förslag till yttrande (utkast) samt framtaget positionspapper 

biläggs i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun ställer sig 

bakom Region Blekinge yttrande avseende Trafikverkets förslag till 

inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-

2029.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Kenneth 

Michaelsson (C). 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Ronneby kommun ställer sig 

bakom Region Blekinge yttrande avseende Trafikverkets förslag till 

inriktningsunderlag för transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2018-

2029 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 33 Dnr 2016-000035 101 

Förslag till vänortsavtal med Gherla kommun i 
Rumänien 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Staden Gherla i regionen Cluj i nordvästra Rumänien har utryckt sitt intresse 

att upprätta ett vänortsavtal mellan Ronneby kommun och Gherla kommun. 

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2015 beslutades 

att underteckna en avsiktsförklaring att ingå vänortsavtal med Gherla 

kommun. Ett förslag till vänortsavtal har arbetats fram i dialog med Gherla 

kommun.  

Bedömning 

Borgmästaren Marius Sabo besökte den 25 augusti Ronneby kommun 

tillsammans med andra kommunrepresentanter från Cluj-län. Huvudsyftet 

med delegationens besök var erfarenhetsutbyte i landsbygds-

utvecklingsfrågor. Under besöket i Ronneby diskuterades de romska 

tiggarnas situation i Ronneby och under mötet bjöds en delegation från 

Ronneby kommun till Gherla kommun 14-18 oktober för ett 

erfarenhetsutbyte kring romernas situation i Rumänien samt att diskutera ett 

framtida vänortssamarbete. En formell inbjudan inkom 1 oktober.  Under 

besöket i Gherla 14-18 oktober hölls ett möte den 17 oktober där 

representanter från kommunerna diskuterade gemensamma 

samarbetsområden och ett vänortsavtal. Det finns ett uttalat intresse från 

Gherla kommun att samarbeta med Ronneby kommun kring sociala frågor 

och särskilt romernas situation. Där till finns ett intresse att samarbeta kring 

miljöfrågor, landsbygdsutveckling, näringslivsutveckling samt kulturellt 

utbyte. Inom dessa områden finns också möjligheter att genomföra 

samarbeten delvis finansierade av EU-finansiering till exempel inom 

programmen Ett Europa för medborgarna, Leader, URBACT-programmet 

m.fl. 

 

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december 2015 beslutades 

att underteckna en avsiktsförklaring att ingå vänortsavtal med Gherla 

kommun. Ett förslag till vänortsavtal har där efter arbetats fram i dialog med 

representanter hos Gherla kommun. Det finns in ingen gängse mall för hur 

ett vänortsavtal utformas men det avtal som undertecknas ska ha godkänts av 

Rumäniens motsvarighet till Utrikesdepartementet (MAE). Förslaget berör 
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de samarbetsområden som nämnts tidigare, uppmanar till konkreta 

aktiviteter och projekt, respekt för varandras medborgare samt ländernas 

gällande lagstiftning och följer den disposition som MAE förordar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

 

Godkänna förslaget till vänortsavtal med Gherla kommun i Rumänien.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin 

(V) sam Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Tommy Andersson (S) yrkar på återremiss för att få avtalet på svenska. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller om det ska återemitteras och finner att arbetsutskottet 

beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag 

Nej-röst för återremiss. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning enligt nedan, med tre (3) ja-röster och fyra (4) 

nej-röster, befinner ordförande Roger Fredriksson (M) att arbetsutskottet 

beslutar att återremittera ärendet.  

Ledamöter Parti Ja-röst Nej-röst Avstår från att 

rösta 

Roger Fredriksson (ordf.) M X    

Kenneth Michaelsson C X    

Roger Gardell L X   
Malin Norfall S  X  

Tommy Andersson S  X  
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Peter Bowin V  X  

Nicolas Westrup SD  X  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att få 

det kompletterat med avtalet på svenska. 

________________ 

Exp: 

Johan Sandevärn 
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§ 34 Dnr 2015-000007 101 

Delegationsbeslut 2015. 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från tekniska 

förvaltningen, Fritid- och kulturförvaltningen och enheten för samordning, 

utveckling och sekretariat.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslutet kompletteras med att 

delegationsbeslut ska redovisas löpande och att beslutet expedieras till 

samtliga nämnder. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

Delegationsbeslut ska redovisas löpande. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Äldrenämnden 

Tekniska förvaltningen, Magnus Graad 

Kommunledningsförvaltningen, Magnus Widén 
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§ 35 Dnr 2016-000011 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén informerar om personalärende, läget 

avseende upphandling av digitala skyltar samt flyktingsituationen.  

    

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Peter 

Bowin (V), Roger Gardell (L) och Malin Norfall (S).  

 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 36 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Inbjudan till dialog: Avfall som resurs – hur når vi återvinningsmålen 2020, 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), flertal orter under perioden 3-

12 februari.  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att arbetsutskottets ledamöter på 

kommunstyrelsens bekostnad får delta vid ett av ovanstående dialogmöten. 

________________ 
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§ 37 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Arbetsmiljöverket, nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö 

Blekinge Tingsrätt, underrättelse om konkurs Måleriet i Blekinge AB 

Kommunala Pensionärsrådet, att få lämna synpunkter angående 

samhällsfrågor 

Länsstyrelsen, Blekinges byggnadsminnen 

Länsstyrelsen, beslut om utvidgning och ändring för naturreservatet 

Storemosse 

Ronneby Orienteringsklubb, redovisning investeringsbidrag 

orienteringskarta Järnavik 

Svenska Kraftnät, information om samrådsredogörelse för planerad 400kV-

luftledning Nybro-Hemsjö 

Sveriges Kommuner och Landsting, öppna jämförelser Energi och klimat 

2015 

Öljehults Samhällsförening, kännedom om yttrande över Region ’Blekinges 

förslag till trafikförsörjningsprogram 

Öresundsinstitutet, id-kontrollerna över Öresund 

 

Protokoll 

Landstinget Blekinge 2015-11-20 

Region Blekinge 2015-12-09 

 

Protokollsutdrag 

Landstingsstyrelsen §251/2015 

________________ 

 


