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§ 177 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Norfall föreslås som justerare för dagens protokoll.  

 

Ärende gällande Riksintressebeskrivning för yttrande, Bräkne-Hoby behöver 

föras in på dagordningen efter att ha behandlats på kommunstyrelsens 

sammanträde.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

justerare för dagens protokoll samt lägga till ärendet gällande 

riksintressebeskrivningen på agendan.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare 

för dagens protokoll samt lägga till ärendet gällande 

riksintressebeskrivningen på agendan. 

________________ 
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§ 178 Dnr 2015-000528 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på ett 
utryckningscentrum i Sörby 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att s.k. blåljusmyndigheter (ambulans, 

räddningstjänst, polis och Sjöfartsverkets helikopterverksamhet) ska 

samordnas i ett utryckningscentrum i Sörby.  

Bedömning 

En samordning av olika myndigheters verksamhet förutsätter inte bara 

kommunens ställningstagande utan att samtliga parter gemensamt ser 

fördelar, har ekonomiska förutsättningar och intresse av samordningen. Det 

är förhållandevis ovanligt med samordningar av den omfattning som 

förslagsställaren föreslår.  

Placering av en brandstation innebär att många olika intressen måste vägas 

in, hög servicegrad, riskprofilen i samhället, anpassning till 

planbestämmelser, byggnations- och anläggningskostnader m.m.  

 

Beträffande placering av brandstationen har det vid tidigare tillfälle, inom 

Räddningstjänsten, gjorts optimeringsberäkningar för att finna lämplig 

placering av heltidsstationen i Ronneby. Det finns resultat som pekar på att 

den nuvarande placeringen är rätt men det kan även föras resonemang som 

pekar på att en omplacering skulle innebära fördelar för verksamheten 

exempelvis, som förslagsställaren anger, att brandstationen är gammal och 

omodern.  

Att idag initiera en nyetablering av brandstationen och att detta ska ske i 

samarbete med föreslagna aktörer är inte aktuellt.  

Det finns emellertid anledning för kommunen att vara förutseende när det 

gäller att reservera lämplig eller lämpliga platser för en framtida 

brandstation. EPlacering av brandstationer kräver som regel lång 

framförhållning detta för att hitta lämplig markyta med beaktan av 

kommunens ambitioner kring framtida expansionsplaner och 

markanvändning.  

När lämplig plats identifierats kan med fördel frågan om sambruk initieras. 
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Frågan om brandstationens framtida placering hanteras inledningsvis 

lämpligen i kommunens arbete med ny översiktsplan.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

Att uppdra åt miljö- och byggnadsnämnden att i arbetet med kommunens 

översiktsplan beakta frågan om placering av en framtida brandstation, samt  

Att medborgarförslaget om ett utryckningscentrum i Sörby i och med detta 

är besvarad 

Deltar i debatten 

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

och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget avslås.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om utryckningscentrum i 

Sörby. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 179 Dnr 2014-000485 109 

Besvarande av medborgarförslag från Rolf Johansson 
om att anordna belysning vid Snäckebacken 

 

Sammanfattning  

Rolf pekar på möjligheten att höja attraktiviteten på västra järnvägsinfarten 

till Ronneby genom utsmyckande belysning av bergvägg samt genom 

förbättrad skötsel av markområde.  

Bedömning 

Förslaget är uppdelat i 2 olika delar. Dels önskemål om belysning av 

bergvägg inne på Trafikverkets fastighet, dels förbättrad skötsel av 

markområde vilket både ligger på Trafikverkets och Ronneby kommuns 

fastigheter. 

 

Inom kommunen finns en utsedd grupp av tjänstemän som hanterar 

utsmyckningsfrågor på allmän plats. Tekniska förvaltningen anser att 

medborgarförslaget skall besvaras med att frågan avseende belysning lyfts 

till aktuell grupp för behovsutrednng mm. 

 

Avseende utökad skötsel inom markområde anser Tekniska förvaltningen 

inte att området har den stadsmässiga karaktären och närheten till 

allmänheten att den motiverar det utökade skötselförslaget. Dessutom anser 

Tekniska förvaltningen generellt inte att kommunen skall ta 

skötselåtaganden inom andra ägares fastigheter.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget skall besvaras 

motsvarande ovanstående bedömningar.  

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget avslås.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att anordna belysning 

vid Snäckebacken. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 180 Dnr 2015-000246 109 

Besvarande av medborgarförslag från Eva Lind 
gällande att sätta upp en skylt med information om den 
ursprungliga surbrunnen med mera 

 

Sammanfattning  

Eva Lind har lämnat in följande medborgarförslag gällande att sätta upp en 

skylt med information om den ursprungliga Surbrunnen med mera. 

 

Den ursprungliga Surbrunnen låg inte där den ligger nu utan precis nedanför 

A-huset på glasbrukstomten (kolla exakt med Björn O Svensson). Mitt 

förslag är att sätta en skylt med information plus eventuellt en pump. Detta 

för att göra Nedre Brunnsvägen än mer attraktivt för turister och givetvis 

ortsbor. Sätt upp motsvarande skyltar på de hus längs Nedre Brunnsvägen 

som är intressanta ur historiska synpunkter. Som gamla BB och Folkskolan, 

Danska konsulatet med flera.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen samt Fritid- 

och Kulturförvaltningen för yttrande. 

 

Svar från Tekniska förvaltningen. 

Denna typ av skyltning mm som föreslås av förslagsställaren är en viktig del 

i möjligheten att ”turista på egen hand” inom intressanta områden. I 

dagsläget saknas efterfrågad funktion inom berört område. 

För att realisera förslaget bör en ordentlig områdesutredning genomföras där 

intressanta platser och företeelser sammanställs vartefter relevant förslag på 

utförande lyfts. Infoenheten alternativt Kultur- och Fritidsförvaltningen bör 

tilldelas detta uppdrag samt efter samråd med Tekniska förvaltningen äska 

medel för genomförande.  

Tekniska förvaltningen är positiv till inlämnat förslag och anser att uppdrag 

för genomförande bör tilldelas Infoenheten eller Kultur- och 

Fritidsförvaltningen. 

  

Svar från Fritid- och kulturnämnden. 
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Enhetschef Kirsti Emaus föredrar ärendet: 

Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt 

en begäran om ett remissyttrande gällande ett medborgarförslag från Eva 

Lind angående information och skyltning på den ursprungliga platsen för 

surbrunnen/brunnskällan samt information och skyltning på de mest 

intressanta hus ur historisk synvinkel längs Nedre Brunnsvägen; Gamla BB, 

Folkskolan, danska konsulatet med fler. Skyltar med historisk information 

skulle göra Nedre Brunnsvägen. 

Fritid- och kulturnämnden anser det positivt att informationsskyltar på eller 

vid de mest intressanta husen Nedre Brunnsvägen sätts upp samt att vid 

nuvarande surbrunn/brunnskälla placera en skylt med karta och text som 

anger ursprunglig plats för surbrunnen. Informationstexterna bör finnas på 

flera språk. Skyltar med information och eventuellt bilder skulle knyta 

samman Ronneby centrum med Brunnsparken och göra Nedre Brunnsvägen 

ännu mer attraktiv för både ortsbor och turister. Tekniska förvaltningen och 

Fritid- och kulturförvaltningen har ett pågående arbete med skyltar både i 

Brunnsparken och Bergslagen och här kan skyltning på Nedre Brunnsvägen 

ingå.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att Tekniska förvaltningen och Fritid- och 

kulturförvaltningen inom ramen för det pågående arbetet med skyltar i 

Brunnsparken inkluderar skyltning på nedre Brunnsvägen och därmed anse 

medborgarförslaget vara besvarat.  

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (FP), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ge fritid- och 

kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen i uppdrag att inom ramen för 

befintliga uppdrag och samarbete bedöma skyltning på Nedre Brunnsvägen i 

enlighet med medborgarförslagets önskemål. Medborgarförslaget anses 

därmed besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att: 

- ge fritid- och kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen i 

uppdrag att inom ramen för befintliga uppdrag och samarbete 

bedöma skyltning på Nedre Brunnsvägen i enlighet med 

medborgarförslagets önskemål.  

- medborgarförslaget enligt ovan anses besvarat.     

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 181 Dnr 2015-000392 109 

Besvarande av medborgarförslag angående rastplatser 
i Sörby 

 

Sammanfattning  

Tobias Lind har lämnat in ett medborgarförslag angående rastplatser i Sörby. 

Förslagsställaren har önskemål om en komplett rastplats med bland annat 

bilparkering, toaletter, bemannad tankmack, snabbmatskedja och lekplats.  

 

Medborgarförslaget har skickats för remissyttrande till Tekniska 

förvaltningen, Fritid- och kulturförvaltningen samt Näringslivsenheten.  

Bedömning 

Yttrande från Tekniska förvaltningen: 

Tekniska förvaltningen anser att åtgärder i denna omfattning måste föregås 

av en omfattande behovsanalys, något som inte ingår i Tekniska 

förvaltningens ansvarsområde. Tekniska förvaltningen är även tveksam om 

efterfrågad anläggning är en kommunal angelägenhet. 

Det område som behöver i anspråkstas för medborgarförslagets önskemål 

kräver stor del av kvarvarande ledig detaljplanelagd mark. Politiska 

ställningstagande måste till för att Tekniska förvaltningen skall vara positiv 

till att nyttja marken till annat än vad som avsetts i gällande detaljplan, det 

vill säga HJ (Handel, ej livsmedel. Ej störande industri).  

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget bör avslås. 

 

Yttrande från Fritid- och kulturnämnden: 

Fritid och kulturnämndens del i förslaget är ”Information om Ronneby samt 

kommande evenemang samt karta”. Fritid- och kulturnämnden har som 

målsättning att finnas på platser där information om kommunen kan 

efterfrågas. Därför är det fullt möjligt om man etablerar en rastplats att förse 

den med erforderligt informationsmaterial som faller inom nämndens 

ansvarsområde. 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till att placera 

informationsmaterial vid rastplatsen om man beslutar sig för att bygga den. 
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Yttrande från Näringslivsenheten: 

Näringslivskontorets del i förslaget är ”Bemannad tankmack” och 

”Snabbmatskedja som inte redan finns i länet”. Näringslivskontoret arbetar 

för en etablering av bemannad tankmack och snabbmatskedja. Därför är det 

fullt möjligt att det kommer att bli så.   

Näringslivskontoret ställer sig positiv till dessa förslag på etableringar och de 

stämmer väl överens med Näringslivskontorets strategi för Viggenområdet. 

Samtal pågår redan med flera intressenter.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses vara besvarat avseende 

bemannad tankmack och snabbmatskedja samt avslås i övriga delar.  

Deltar i debatten 

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

Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att medborgarförslaget ska vara besvarat, 

och sedan punkt.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 182 Dnr 2014-000465 331 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Bo Johansson (S) angående utplacering av parkbänkar 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) motionerar om att 

parkbänkar skall utplaceras vid så kallade ”gångstråk” från Ronneby:s 

centrum till de större flerbostads- och villaområden.  

Bedömning 

Medborgare i kommunen har vid olika tillfällen framfört önskemål om 

utplacering av parkbänkar vid så kallade ”gångstråk”. Motionären menar att 

det skulle stärka den enskildes möjlighet att besöka centrum för att vara 

delaktig i aktiviteter och kunna göra inköp. Att kunna sitta ner och hämta 

krafter för att sedan gå vidare ger också större möjlighet till sociala kontakter 

och stärker den enskildes livskvalitet samtidigt som det stimulerar till 

utevistelse. Antalet parkbänkar samt dess exakta placering kan utredas 

tillsammans med pensionärsföreningar och föreningar som verkar för ökad 

tillgänglighet. 

Tekniska förvaltningens yttrande 

Vid KF 2013-09-26 tilldelades Tekniska förvaltningen uppdraget att utreda 

en kategorisering av GC-vägnätet med ett av syftena att bland annat 

optimera placering av parkbänkar. Utredningen har på grund av pågående 

arbetsbelastning ännu ej genomförts, men nuvarande bedömning ger att 

denna bör finnas färdigställd under första halvåret 2016. 

Tekniska förvaltningen föreslår att KPR sammanställer synpunkter från 

berörda pensionärsföreningar och redovisar dessa till Tekniska förvaltningen 

för prioritering av åtgärder. Tekniska förvaltningen planerar under 2016 att, 

samtidigt som kategoriseringsgenomförandet, även genomföra en 

inventering (antal och placering) av nu tillhandahållna kommunalt ägda 

parkbänkar. Därefter planeras en mer övergripande behovsanalys att 

genomföras. 

 

Med tekniska förvaltningens yttrande som underlag anses 

kommunfullmäktigeledamot Bo Johansson (S) motion angående utplacering 

av parkbänkar besvarad.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att med tekniska förvaltningens yttrande som 

underlag anse motionen besvarad samt ge tekniska förvaltningen i uppdrag 

att kontakta och samråda med KPR om antal och placering av parkbänkar.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till förslaget. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att efter samråd med KPR att 

tekniska förvaltningen ska få i uppdrag att utreda behov och placering av 

parkbänkar och därmed anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för eget yrkande.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tekniska förvaltningen efter samråd med KPR får i 

uppdrag att utreda behov och placering av parkbänkar och därmed anse 

medborgarförslaget som besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 183 Dnr 2014-000403 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lisa Johansson 
angående skyltar med information om träden i 
Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget består av fyra delar vilka grovt beskrivs nedan: 

Inventering av Brunnsparkens trädbestånd. 

Översyn av trädens skyltning. 

Tillskapande av rutin för dokumentation av förändringar. 

Tillskapande av digital (klickbar) version av Brunnsparken.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har haft medborgarförslaget för yttrande. 

Förvaltningens yttrande är att mycket av det som beskrivs i 

medborgarförslaget redan finns, medan andra delar skulle möjliggöra ett 

ytterligare lyft av vår fina park. 

 

Inventering av trädbestånd 

Samtliga Brunnsparkens träd finns sedan tidigare inventerade och 

dokumenterade i en trädinventering/trädvårdsplan, något som genomfördes 

2001. För närvarande håller Trädmästarna (konsultfirma från Stockholm) på 

att revidera detta dokument, på uppdrag av Länsstyrelsen, vilket bedöms 

vara färdigställs innan årsskiftet. Dokumentet kommer att redovisa samtliga 

träd inom kulturminnet baserat på nummer, art, dimensioner, kondition, 

skötselbehov, defekter, åtgärdsbehov samt prioritering. Till planen finns 

kartbilagor inom respektive delområde. 

 

Översyn av trädens skyltning 

I samband med att dokumentet ovan färdigställs kommer även plan för 

översyn av befintlig trädskyltning att tas fram. 

 

Tillskapande av rutin för dokumentation av förändringar 
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Hittills har varje ansökan om nedtagning eller plantering av träd genomförts 

hos Länsstyrelsen varvid dokumentationen lagrats där tills nästkommande 

trädrevidering. Utöver detta finns även informationen hos Tekniska 

förvaltningen. Dock har inte en kontinuerlig revidering av trädkartan 

upprättats, något som vi inser är en brist och som behöver skapas rutin för. 

 

Tillskapande av digital (klickbar) version av Brunnsparken 

Tekniska förvaltningen är positiv till att skapa en digital version av 

Brunnsparken på kommunens webbplats, och föreslår att Infoenheten 

tilldelas uppdraget att ta fram förslag på utformning samt äska medel för 

genomförandet. Avseende hur Naturum skall förhålla sig till detta styrs via 

Länsstyrelsen, men givetvis bör kommunen arbeta för att de involveras i 

processen. 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget bör besvaras 

motsvarande ovanstående bedömning.  

 

Förslag till beslut 

Enheten för kommunikation och Medborgarservice får i uppdrag att ta fram 

förslag på utformning av en digital version av Brunnsparken på kommunens 

webbplats samt äska medel för genomförandet.  

Medborgarförslaget anses besvarat genom ovanstående yttrande som 

kommer från Tekniska förvaltningen.  

 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att stryka första meningen och att anse 

medborgarförslaget därmed vara besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med ovanstående yttrande från tekniska 

förvaltningen anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 184 Dnr 2014-000282 250 

Besvarande av motion från Kommunfullmäktige 
ledamoten Monia Svensson, (OPOL) gällande fler 
bostader och nybyggnation av förskola i Saxemara 

 

Sammanfattning  

Monia Svensson (OPOL) föreslår i en motion till kommunfullmäktige att 

kommunen skall vara mera aktivt i marknadsföringen av kommunen, att 

kommunen skall planera för nya bostadsområden, att möjligheter att förtäta 

befintliga bostadsområden skall utredas, att en ny förskola skall byggas i 

Saxemara samt att ny gång- och cykelväg skall byggas mellan Saxemara och 

Järnevik/Bräkne Hoby.  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till miljö- och byggnadsnämnden samt 

utbildningsnämnden. 

 

Av miljö- och byggnadsnämndens protokoll framgår följande: ”Kommunen 

har de senaste åren planerat för ett stort antal hustomter i bl.a. Droppemåla, 

Slättenäs, Aspan och Ronneby. Arbetet med en ny översiktsplan har också 

påbörjats. I det arbetet ingår en bostadsförsörjningsplan som bl.a. skall peka 

ut områden för nya flerfamiljshus och utreda möjligheterna till förtätning av 

befintliga bostadsområden. Något uppdrag att inleda arbeta med en ny 

detaljplan för Saxemara har inte kommit fram till nämnden ännu men behov 

komma att utredas inom översiktsplanen. Samma sak gäller de föreslagna 

gång- och cykelvägar.” 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att man är positiv till att föreslagets 

synpunkter tas med i det pågående översiktsplanearbetet. 

 

Av utbildningsnämnden yttrande från oktober 2015 framgår att en utredning 

kommer att tillsättas av förvaltningschefen inom kort, med översyn av 

platstillgången i förskola och grundskola totalt i kommunen. Behoven i 

Saxemara förskola och grundskola kommer då att ingå i utredningen och 

utredas. Denna utredning är genomförd och har bl a resulterat i ett förslag till 

en ny skola i de centrala delarna av Ronneby. Genomförs förlaget innebär 
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det att det frigörs utrymme på Saxamaraskolan som kan användas för 

förskolan. 

Kommunen framför i dialog med Trafikverket var behov finns för gång-och 

cykelvägar på det statliga vägnätet. Prioritering av vilka gång- och 

cykelvägar som ska byggas görs i länstransportplanen som antas av Region 

Blekinge. Prioriterade gång- och cykelvägar i nvarande länstransportplan 

2014-2025 är Johannishus - Listerby, Ronneby-Gärestad. Gärestad-Listerby 

samt Vierydsvägen mellan Granitvägen och Spjälkövägen. 

Mot bakgrund av av ovanstående redovisning föreslås motionen vara 

besvarad.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse 

motionen vara besvarad med ovanstående.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med remissyttranden från miljö- och 

byggnadsnämnden och utbildningsnämnden anse motionen vara besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 185 Dnr 2014-000595 109 

Besvarande av medborgarförslag från Cathryn 
Karlsson gällande för att undvika olyckor bör det 
framöver beredas rid- och körvägar på cykelbanorna 

 

Sammanfattning  

Cathryn Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag där det 

sammanfattningsvis föreslås dels att rid- och körvägar skall beredas på 

cykelbanor samt att tills dessa finns färdigställda skall tillstånd ges att 

framföra ekipage på cykel/gångvägar, dels att kör- och ridvägar skall 

anordnas kring Ronneby Horse Center med utformning så att de håller i alla 

väder.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit remitterat till Tekniska förvaltningen som 

inkommit med följande yttrande.  

Trafikantgruppers generella tillstånd att färdas på olika typer av vägar mm 

styrs via trafikförordningen. Utöver detta kan en myndighet/väghållare fatta 

beslut om lokala trafikföreskrifter som kompletterar dessa generella 

föreskrifter. Generellt sätt gäller ett förbud att framföra hästar på en gång- 

och/eller cykelbana, och skall undantag göras mot detta måste lokal 

trafikföreskrift om detta beslutas för varje respektive plats där detta skall 

gälla. 

 

Ett hästekipage på allmän plats är att likställa med ett fordon, och för 

framförande av dessa ekipage hänvisar därmed trafikförordningen till höger 

sida av väg. Tekniska förvaltningen anser att det är upp till hästägaren att 

bedöma om detta kan genomföras på ett säkert sätt samt att tillse att det i 

anslutning till hästens ridområde finns relevanta ridvägar tillgängliga. I skog 

och mark omfattas ridning av allemansrätten så det är fullt möjligt att 

framföra hästekipage på stigar och grusvägar under förutsättning att allmän 

hänsyn visas samt att det inte medför skador eller andra olägenheter. 

 

Avseende framförande av hästar på gång- och cykelvägar mm är Tekniska 

förvaltningens åsikt att detta är högst olämpligt. På en gång- och cykelväg 
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skall oskyddade trafikanter kunna vara och känna sig trygga och säkra, något 

som inte uppfylls om hästtrafik tillåts där. 

 

Skall separat ridväg anordnas i direkt anslutning till gång- och cykelvägen 

och därmed anordna en GCR-väg (begrepp saknas i trafikförordningen) 

anser Tekniska förvaltningen att denna måste utformas på ett sätt så att den 

inte påverkar tryggheten och säkerheten på GC-delen, något som enligt vår 

bedömning skulle kräva någon form av fysisk avgränsning (staket ed.) 

mellan GC- och R-delen. För att uppnå detta skulle totalbredden av 

tillkommande yta behöva uppgå till minst 2,0 meter. En generell utökning av 

befintliga GC-vägar skulle därför innebära en mycket hög extra 

anläggningskostnad. 

 

Utbyggnad av GCR-vägar bör enligt Tekniska förvaltningen endast 

genomföras i undantagsfall där kommunens bedömning är att detta verkligen 

erfordras baserat på den aktuella platsens förutsättningar alternativt att 

byggnationen skulle tillföra andra viktiga positiva konsekvenser. Eventuellt 

skulle diskussion kring kostnadsansvar för åtgärd även kunna lyftas i enstaka 

avgränsade fall. 

 

Avseende ansvaret för uppförande av ridvägar/-stigar kring Ronneby Horse 

Center är detta något som avtalats mellan Ronnby Ryttarförening och 

dåvarande Fritidsenheten vid Ronneby kommun. Informationen som kommit 

till Tekniska förvaltningen redovisar att ansvaret att utföra och bekosta 

ridvägar/-stigar i närområdet kring Ronneby Horse Center ligger på Ronneby 

Ryttarförening. 

Baserat på ovanstående bedömningar anser Tekniska förvaltningen att 

aktuellt medborgarförslag bör avslås 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige  

Att avslå medborgarförslaget 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 186 Dnr 2015-000576 109 

Besvarande av medborgarförslag - Gång- och cykelväg, 
Heabyvägen 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget framför önskemål från de boende på Aspan om en gång- 

och cykelväg på Heabyvägen.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har fått medborgarförslaget för yttrande. 

Förvaltningen avger följande yttrande: 

 

Heabyvägen ingår i Trafikverkets väghållningsområde varför det inte finns 

med i den prioriteringslista avseende utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 

som Tekniska förvaltningen redovisar i samband med det kommunala 

budgetarbetet. 

 

Utbyggnaden av gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet prioriteras 

av Region Blekinge inom ramen för länstransportplanens medeltilldelning. 

Till denna prioriteringslista gör respektive kommun i Blekinge inspel 

avseende vilka sträckor som kommunen anser har behov av gång- och 

cykelväg. 

 

2009 lämnade Ronneby kommun in prioriterad lista avseende behov av 

gång- och cykelvägar längs det statliga vägnätet. I denna lista fanns 13 

sträckor namngivna, och de som kommunen prioriterade främst var: 

Lv 638, Risanäs-Saxemara 

Lv 670, Listerby-Johannishus 

Lv 642, Hoby station-Lv620 

Lv 669, Leråkra-Hamnvägen 

 

På 5:e plats återfanns därefter Lv 660 Heabyvägen, vilket innebär att 

kommunen sedan lång tid tillbaka pekat på behov längs efterfrågad sträcka. 
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Längs ett antal av dessa sträckor har utbyggnad genomförts sedan dess, men 

aktuell sträcka har placerats längre ned i planprioriteringarna. Ronneby 

kommun för årligen samtal med Region Blekinge och Trafikverket avseende 

prioritering inom utbyggnadsplaner mm, och där bevakar vi hur planeringen 

framskrider i förhållande till kommunens önskemål.  

  

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget bör besvaras 

motsvarande ovanstående bedömning.  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget föreslås vara besvarat i enlighet med Tekniska 

förvaltningens yttrande.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med tekniska förvaltningens yttrande anse 

medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 187 Dnr 2015-000210 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lars-Erik 
Ludvigsson gällande att kommunen bygger en bilväg  
Påtorp - bussvändplanen till vägen som ansluter till 
E22 

 

Sammanfattning  

Lars-Erik Ludvigsson har inkommit med medborgarförslag angående 

önskemål om bilväg mellan busshållplatsen vid Angelskogsvägen i Påtorp 

och korsningen vid Hamnvägen/Gärestadsvägen.  

Bedömning 

Ärendet har remitterats till Tekniska förvaltningen som inkommit med 

följande yttrande.  

Föreslagen ny vägsträckning har diskuterats sedan länge. I befintlig 

detaljplan över Påtorpsområdet från 1976 finns ny vägsträckning i anslutning 

till nuvarande bussvändplats utritad. I samband med etableringen av Soft 

Center kom vägsträckningen åter på tal utan att gå till genomförande. Senast 

2007-2009 fördes diskussioner kring vägen i samband med att nya områden 

för bostäder i östra Påtorp utreddes, men på grund av främst dåliga 

markförhållanden samt skyddade skogsområden blev det inget av dessa 

projekt varvid även diskussionen om behov av ny väg bordlades. 

 

Baserat på tidigare genomförda utredningar och översiktliga projekteringar 

gör Tekniska förvaltningen bedömningen att föreslagen väg inklusive 

intilliggande separerad GC-väg är fullt genomförbar och skulle kosta i 

storleksordningen 12-15 Mkr att bygga ut inklusive anslutning till 

Hamnvägen (delvis Trafikverkets väghållningsområde) via cirkulationsplats. 

 

Avseende behov av föreslagen vägsträckning ser inte Tekniska förvaltningen 

något nuvarande akut större behov av denna. Grov bedömning är att en 

samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning av projektet i dagsläget inte skulle 

generera positivt utfall, utan skall projektet genomföras måste andra 

anslutande projekt finnas med och driva behovet. I det uppstartade 

översiktsplanearbetet bör denna vägsträckning dock ses över och bedömas 

tillsammans med övriga möjligheter i och i anslutning till Påtorpsområdet. 
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Baserat på bedömningen ovan anser Tekniska förvaltningen att 

medborgarförslaget bör avslås och istället bör behov av ny väg finnas med i 

det uppstartade översiktsplanearbetet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås Kommunfullmäktige besluta 

Att avslå medborgarförslaget 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 188 Dnr 2015-000441 600 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
angående möjligheten till kostnadsfria måltider för alla 
lärare i grundskolan 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) har 

inkommit med en motion angående möjligheten till kostnadsfria måltider för 

alla lärare i grundskolan.  

Bedömning 

Kommunfullmäktigeledamot Ylva Olsson (SD) och Magnus Stridh (SD) har 

inkommit med en motion angående utreda möjligheten till kostnadsfria 

måltider för alla lärare i grundskolan. Motionärerna menar att skollunchen är 

en mycket viktig del av elevens skoldag, det är då energin ska fyllas på så att 

eleven orkar vara fokuserad under resterande del av skoldagen. Med för lite 

energi i kroppen går prestationsförmågan ner vilket innebär att eleverna 

kommer få svårare att ta till sig av utbildningen. Genom att lärarna äter lunch 

med sina elever blir de en god förebild i hur man uppför sig under en måltid 

samt förmedla en positiv syn på maten. Att lärarna deltar under lunchen kan 

även få en positiv effekt på ljudnivån och stressnivån i skolmatsalen. 

 

Utbildningsnämndens yttrande 

I yttrandet refereras till tidigare taget beslut avseende pedagogiska måltider 

(BUK-nämnden 1996). Det konstateras att redan i dagsläget äter ”alla lärare i 

grundskolan”, som rektor beslutat om, en kostnadsfri lunch tillsammans med 

eleverna. 

I samband med att måltidsorganisationen år 2014 övergick till Tekniska 

förvaltningen reglerades kostnaderna för dessa luncher till 300 Tkr. 

  

Med utbildningsnämndens yttrande som underlag bedöms att motion från 

Sverigedemokraterna angående möjligheten till kostnadsfria måltider för alla 

lärare i grundskolan är besvarad.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att Sverigedemokraternas motion angående 

möjligheten till kostnadsfria måltider för alla lärare i grundskola är besvarad.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD), 

Roger Gardell (FP) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Sverigedemokraternas motion angående möjligheten 

till kostnadsfria måltider för alla lärare i grundskola genom 

utbildningsnämndens yttrande är besvarad. 

Nicolas Westrup (SD) deltar ej i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 189 Dnr 2015-000092 109 

Besvarande av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt 
angående en sensommarfestival 

 

Sammanfattning  

Ulf Ahlstedt har lämnat in ett medborgarförslag där han önskar en 

Sensommarfestival som avslutning på sommaren. En kombinerad 

hemkomst- och skördefest som ska förläggas i Ronneby i början av 

september. Festivalen skulle baseras på musik, sång och dans för alla och 

framträdanden skulle ske av lokala körer, artister och musiker. Där ska 

finnas allsång på torget och dansmöjligheter i olika stilar på samtliga gator 

och torg. Barer och restauranger ska vara öppna och servering av kulinarisk 

mat och dryck kan även ske på gatorna. Festivalen ska inte konkurrera med 

Tosiga bonnadan eller Östersjöfestivalen utan vara något helt nytt för 

Sverige. Festen ska präglas av livsglädje och tillsammans med 

smakupplevelser av sommarens skörd ge glädje och samhörighet till alla 

åldersgrupper. Detta kan även locka tillbaka de turister som finns kvar i länet 

och ge handeln en höstknuff. Tanken är att en festkommitté sammansatt av 

personer med ett brett åldersspann ska ge råd inför festivalen så att det inte 

bara blir en popfestival utan att gammalt och nytt blandas. 

Medborgarförslaget remitterades till fritid- och kulturförvaltningen. Vid 

behandlingen i KS AU 2015-08-17 återremitterades ärendet för 

förtydligande samt beslutet att medborgarförslaget ska samköras och 

besvaras tillsammans med motionen angående hemvändarhelg (dnr: 2010–

000074).  

  

Bedömning 

 Svar från fritid- och kulturnämnden efter återremiss. 

”Förslaget på att det ska arrangeras ett stort evenemang till och förlägga det 

som en avslutning av sommaren med namnet ”Sensommarfestival” är 

positivt. Plats för detta evenemang är tänkt i Ronneby centrum (torg och 

gågatan). Krögarna, handlare, alla företag i centrum bör vara delaktiga. 

 

Evenemanget kan kombineras med en hemkomst- och skördefest. Denna 

festival skulle byggas på musik, sång och dans av lokala musiker och 
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föreningar. Allsång skulle kunna arrangeras på torget och 

försäljning/servering av olika matkulturer. 

För att genomföra detta krävs såväl ekonomi som personella resurser. Fritid- 

och kulturförvaltningen har inte dessa resurser i nuläget. Detta är ett 

evenemang som skulle genomföras av till exempel Ronneby 

Handelsförening i samarbete med sponsorer. 

Evenemangsarenan är i Ronneby centrum.  

Förslag på samarbetspartners:  

Ronneby kommun (turism och evenemangssamordnare),  

Blekinge Smakupplevelse 

Alla krögarna i Ronneby kommun (även de som är utanför centrum). 

Musik: ENDUO AB, Ronneby Musikförening/Bosse Johansson 

Idrottsföreningar i Ronneby (Alliansen) 

Miljöteknik (el och VA). 

Ronneby Folkteater 

Samarbete med företag som sponsrar arrangemanget på olika sätt. Där 

givetvis mediaföretag skall bjudas in. 

Marknadsföring av eventet inom/utanför Ronneby kommun. 

Hyra in en större scen, bänkar (allsången). 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till ett ytterligare arrangemang 

som lyfter Ronneby som besöksort och där det gynnar olika aktörer i 

samhället.” 

Fritid- och kulturnämnden anser att detta arrangemang bör drivas av annan 

part men att kommunen genom fritid- och kulturnämnden är en 

samarbetspartner. Med anledning av att fritid- och kulturnämnden inte anser 

sig ha resurser för arrangemanget föreslås att medborgarförslaget avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att med hänsyn till ovan avslå förslaget.  

Deltar i debatten 

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

Gardell (FP) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå medborgarförslaget 

enligt yttrandet från fritid- och kulturnämnden.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 190 Dnr 2014-000341 109 

Besvarande av medborgarförslag från Christina Båth 
gällande parkeringsficka mellan Millegarne Häststation 
och Västra Köpevägen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har ombetts yttra sig på rubricerat medborgarförslag. 

Yttrandet kommer endast att beröra möjligheter och begränsningar avseende 

föreslaget utförande. Avseende behov hänvisas till Fritid- och 

kulturförvaltningen, vilka också skall äga frågan om ev. medeläskande inför 

byggnation.  

Bedömning 

Västra Köpevägen är en enskild väg och Trafikverket har 

väghållningsansvaret för Gövägen. Detta innebär att beroende på placering 

måste tillstånd inhämtas från berörd väghållare. Utöver detta äger 

kommunen ingen mark i anslutning till önskade platser, varför avtal måste 

upprättas med berörd fastighetsägare innan utbyggnad av p-plats kan ske. 

 

Längs föreslagna vägsträckor finns möjlighet till efterfrågad utbyggnad. 

Beroende på plats varierar utbyggnadskostnaderna något, men Tekniska 

förvaltningens bedömning är att 2 st avgrusade parkeringsplatser kan 

tillskapas för ca 20.000kr, inklusive kostnader för vägvisningsskyltning och 

bygglov. Till detta kommer årlig avgift för tillgång till mark, vilken bör 

hamna på drygt 1000kr/år. Innan ev. medeläskande bör Fritid- och 

kulturförvaltningen samråda med förslagsställaren samt samråda med 

berörda fastighetsägare och väghållare.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen anser att föreslagen parkeringsficka är fullt 

genomförbar under förutsättning att tillstånd erhålls från berörd väghållare 

samt att markavtal upprättas med berörd fastighetsägare. Avseende behov 

mm hänvisas till Fritid- och kulturförvaltningen, vilka också skall äga frågan 

om ev. medeläskande inför byggnation.  
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Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S),  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på medborgarförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 191 Dnr 2015-000443 628 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
angående antalet studie- och yrkesvägledare i 
grundskolan 

 

Sammanfattning  

Magnus Stridh (SD) och Ylva Olsson (SD) har inkommit med en motion 

angående antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan 

Bedömning 

Motionärerna anser att få val som görs under en människas livstid är så 

viktiga och påverkar en så mycket, som de val som han/hon gör avseende val 

av skola och utbildning/inriktning. Mot denna bakgrund blir studie- och 

yrkesvägledningen extra viktig. En rättighet som eleven har enligt skollagen. 

(skollagen 2010:8002 kap,29 och 30 §§). 

 

Yttrande från utbildningsnämnden 

Kommunens organisation med studie- och yrkesvägledare omfattar totalt 5 

år Med de resurser som är tilldelade verksamheten för studie- och 

yrkesvägledning anses att organisationen är bra och fungerar enligt 

Skollagens krav. Med ökade resurser hade Syv kunnat arbeta mer direkt med 

de yngre barnen i grundskolan.  

     

Med utbildningsnämndens yttrande som underlag anses 

Sverigedemokraternas motion besvarad 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att motion från Sverigedemokraterna angående 

antalet studie- och yrkesvägledare i grundskolan anses besvarad 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall enligt utbildningsnämndens 

yttrande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att med utbildningsförvaltningens yttrande anse 

motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 192 Dnr 2014-000376 109 

Besvarande av medborgarförslag från Hans Hedström 
angående förbättring av Ekenäs badplats 

 

Sammanfattning  

Hans Hedström har inkommit med medborgarförslag angående förbättring 

av Ekenäs badplats.  

Badande vid Ekenäs badplats har under många år uttryckt klagomål på 

badplatsens bottenförhållande i den södra delen av badplatsen. Enligt 

föreningens analys beror den dåliga botten, med ett tjockt lager av humus, på 

att humusrester förs med utgående vatten från innanför liggande Kärreviken. 

Föreningen föreslår att kommunen öppnar upp ut-/inlopp till Kärreviken till 

en 3-4 meter bred fåra och samtidigt rätar ut fåran så att utgående vatten kan 

strömma rakt ut i öppet vatten. I samband med denna åtgärd borde även 

gångvägen höjas så att det stora antal gånger då passagen inte kan användas 

pga översvämning minskar  

Åtgärd anses ge en attraktivare badplats och minskad problem med erosion 

av gångväg.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss hos miljö- och byggnadsnämnden, 

fritid- och kulturnämnden samt tekniska förvaltningen vilka yttrar följande: 

 

”Miljö- och byggnadsnämnden menar i sitt remissyttrande att förslaget inte 

strider mot gällande detaljplan men att en eventuell ändring av detaljplanen 

har aktualiserats i samband med kommunens förvärv av Droppemåla 1:46 

och möjligheterna att utöka den närliggande Campingen. Åtgärderna som 

pekas ut i förslaget kräver samråd med Länsstyrelsen på grund av 

förekomsten av en fridlyst art samt tillstånd krävs för vattenverksamhet.” 

 

”Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom medborgarförslagets intention 

och ser gärna att upprensning och breddning av in- och utlopp genomförs.” 

 

”Tekniska förvaltningen är positiv till redovisat förslag vilket bedöms 

förbättra genomströmningen markant. Förvaltningen anser dock att aktuell 
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åtgärd kan genomföras som en smalare passage med ca 2 meters fri bredd 

vid normalvattennivå, utan att detta riskerar vattenströmningen, varvid 

befintlig bro kan bibehållas. 

Förvaltningen har haft samråd med länsstyrelsen som hänvisar till att 

samtliga åtgärder i vattenområdet minst skall föregås av anmälan om 

vattenverksamhet. Om ytterligare tillstånd krävs bedöms då komplett 

ansökan om åtgärd lämnas in. 

Kostnadsbedömning att rensa befintlig kanal samt genomföra ny sträckning 

väster om bron till en öst-västlig kanal med bredd om ca 2 meter bedöms till 

ca 150 tkr. Skall, i enlighet med inlämnat förslag, ytterligare breddning 

genomföras till upp mot 3-4 meters fri bredd tillkommer dels kostnad för ny 

gångbro (inkl. fundament) om drygt 200 tkr samt extra Schakt-

/muddringskostnader om ca 100 tkr, dvs totalt ca 450 tkr. Till båda förslagen 

kan utredningskostnader krävas baserat på krav från myndighet.  

Om åtgärd skall genomföras krävs tilldelning av investeringsmedel varför 

detta i sådana fall föreslås hänskjutas till kommande budgetberedningar.”  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Hanna Grahn 
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§ 193 Dnr 2012-000227 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nils-Erik Mattsson, MP, med en uppmaning till 
kommunen, att inför ingånget EU -  Borgmästaravtal, 
låta utreda möjligheten att bilda ett säljbolag för handel 
med långsiktigt hållbar elektricitet 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamoten Nils-Erik Mattsson, MP, har lämnat in en 

motion om att inför ingånget EU - Borgmästaravtal låta utreda möjligheten 

att bilda ett säljbolag för handel med långsiktigt hållbar elektricitet.  

 

Ärendet har varit på remiss hos Miljötekniks styrelse.      

Bedömning 

Camilla Norrman, Miljöutvecklare och Karin Lundberg, Miljösamordnare, 

på kommunledningsförvaltningen har berett ärendet och kommit fram till 

följande: Under åren 2013-2016 har regeringen avsatt 210 miljoner kronor 

för stöd till solceller med syftet att bidra till omställningen av energisystemet 

och till näringslivsutveckling inom energiteknikområdet. Detta medför att 

många svenskar idag kan skaffa och låta sätta upp solceller på taken med allt 

bättre ekonomi. Med mer småskalig förnybar elproduktion ökar vi den 

förnybara elen, samtidigt som fler konsumenter skaffar sig en starkare 

ställning på elmarknaden, och tar kontroll över sina egna elkostnader. 

 

En av de mest diskuterade idéerna för att göra det ännu mer lönsamt att bli 

sin egen elproducent är det som kallas nettodebitering. En idé som bygger på 

att den som producerar och säljer egen el ska få kvitta den mot den el som 

man köper från nätet, och slippa betala energiskatt och moms för den el man 

säljer. Nettodebitering är helt enkelt en modell som gör det ännu mer 

lönsamt att producera sin egen förnybara el. 

 

För att Sverige ska kunna införa ett sådant system måste vi utforma en 

modell som ligger i linje med EU:s skatteregler, och som blir hållbar också 

över tid. Därför tillsatte Finansdepartementet i våras en särskild utredare som 

fick i uppdrag att utforma en framkomlig modell och i juni lämnade han sitt 

förslag. 
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Det utredaren redovisat är två förslag, dels ett kvittningsskatteförslag, som 

liknar den modell som oftast förekommit i den allmänna debatten, och dels 

en skatteavdragsmodell. Enligt utredaren blir de ekonomiska effekterna av 

modellerna ungefär desamma för den enskilde elproducenten. Utredaren 

förespråkar skatteavdragsmodellen eftersom det är en modell som håller sig 

inom ramen för EU:s skattelagsstiftning. Om förslaget går igenom och tas i 

sin helhet kommer nya regler att införas för mikroproducenter 1 januari 2014 

och för elnätsbolag och elsäljbolag 1 januari 2015. 

Lokal produktion av förnybar el förväntas bli en viktig del av framtidens 

energisystem. I dag finns endast några få mikroproducenter så lönsamhet 

saknas men med ett allt större intresse från företag, offentliga organisationer 

och privatpersoner tillsammans med ändrade regler kan innebära en framtida 

öppning i frågan om att bilda ett kommunalt säljbolag för handel med 

långsiktig hållbar el      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i 

enlighet med ovanstående avslå motionen.      

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(73) 
2016-05-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 194 Dnr 2013-000058 109 

Besvarande av motion från N-E Mattsson och Helena 
Augustsson( Miljöpartiet De Gröna) att nya förskolan i 
Hulta förses med både solvärme och sol-el och 
förbereds för fjärrvärme som komplement 

 

Sammanfattning  

N-E Mattsson (MP) och Helena Augustsson (MP) har inkommit med motion 

om att: 

- nya förskolan Hulta förses med både solvärme och solel. 

- Därtill ansluter / förbereder för fjärrvärme som komplement under 5 

vintermånader för uppvärmning av varmvatten 

- Solelen ”nettodebiteras” samt att; ”effekttaxa” för el utarbetas för 

årets alla månader (med förhöjd effekttaxa under 5 vintermånader) 

dagtid, fråm kl. 07:00-19:00 (vardagar), att ingen rörlig nätavgift (0-

taxa) tas ut i övrig tid.  

Ärendet har varit på remiss hos tekniska förvaltningen. 

     

Bedömning 

Tekniska förvaltningen håller på att förbereda projektering av Hulta förskola 

för att kunna upphandla den dag då bygglovet eller detaljplanen vinner laga 

kraft. De lägger stor vikt vid att få en bra/låg energioptimering av 

anläggningen och under projekteringen. Tekniska förvaltningen kommer i 

projekteringen väga in föreslagna åtgärder för att uppnå bästa resultat utifrån 

Cradle2Cradle (C2C). 

Tekniska förvaltningen har vid flera tillfällen redovisat för kommunstyrelsen 

hur de arbetar med C2C i projektet samt att de vid upphandling kommer att 

ha med Miljöbyggnad som en option vid certifiering av anläggningen. 

Tekniska förvaltningen kommer innan upphandling påvisa hur de ämnar lösa 

el och uppvärmning. 

      

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremiss.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Camilla Norrman 
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§ 195 Dnr 2016-000231 700 

Redovisning av utökning av antalet fältsekreterare i 
samband med budgetarbetet 2014 

 

Sammanfattning  

Eira Bring redovisar socialförvaltningens agerande i ärendet med utökat 

antal fältsekreterare.   

I samband med budgetarbetet 2014 beslutade Kommunfullmäktige att inrätta 

en tredje fältsekreterartjänst inom Socialnämndens ansvarsområde. 

Inrättandet av tjänsten föregicks inte av utredning och förslag från 

Socialförvaltningens sida. 

 

2014 skrev förvaltningen en skrivelse till Socialnämnden för att lyfta den 

ansträngda personalsituationen på Råd och Stöd familj. Personalen upplevde 

sin arbetssituation inom det öppna arbetet med barn och deras familjer som 

mycket ansträngd. Förvaltningen genomförde en utredning som resulterade i 

ett antal alternativa förslag till Socialnämnden. 

 

Utredningen visade att det fanns en möjlighet att omvandla den nyinrättade 

tjänsten till en behandlartjänst. Antalet ärenden hade under de senaste åren 

sjunkit. 

 

Vidare har det visat sig att antalet placeringsdygn har minskat, vilket kan 

bero på att förvaltningen förstärkt öppenvården med en behandlartjänst. 

 

Viktigt i sammanhanget är dessutom att förvaltningen försäkrar sig om att 

man verkställer fattade beslut för att undvika rapportering av ej verkställda 

beslut. 

 

Under 2016 och till dags dato har ingen förändring skett varvid förvaltningen 

bedömer att bästa resursanvändandet tillgodoses genom att tjänsten förblir 

kvar inom öppenvården    

Förslag till beslut 

Att lämna ovanstående redogörelse till kommunfullmäktige.     
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Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson 

(C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera 

återrapporteringen men att framföra att kommunstyrelsen fortfarande ser 

behovet av utökat antal fältsekreterare och att det förebyggande arbetet 

förstärks.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen men att framföra att 

kommunstyrelsen fortfarande ser behovet av utökat antal fältsekreterare och 

att det förebyggande arbetet förstärks. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 196 Dnr 2016-000201 179 

Säkerhetsutredning Stadshuset 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag av Kommundirektören att ur 

pågående lokalutredning bryta ut och lyfta ärendet kring säkerhetsfrågorna i 

Ronneby Stadshus. 

Magnus Graad tillsammans med externkonsult har utfört 

säkerhetsutredningen och de har hittat brister. De har tagit fram förslag på 

åtgärder och kostnad för att åtgärda dessa. Utredningen och förslagen till 

åtgärder presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott.  

    

Bedömning 

Översyn av Stadshusets har genomförts av extern aktör inom 

säkerhetsfrågor, se bifogad rapport, bilaga 3. Baserat på denna rapport har 

Tekniska förvaltningen i samråd med kommunens säkerhetssamordnare 

prioriterat och kostnadsuppskattat ett förslag på genomförande, se bilaga 1-2. 

Baserat på detta krävs att investeringsmedel om 2,9 Mkr tilldelas för 

genomförandet. 

Tekniska förvaltningen har i samråd med Kommundirektören bedömt att 

detta är av så stor vikt att vi inte bör avvakta kommande budgetprocess utan 

bör tilläggsäska detta för påbörjande av genomförandet under 2016      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen i samråd med Kommundirektören föreslår 

Kommunfullmäktige att tilldela Tekniska förvaltningen investeringsmedel 

om 2,9 Mkr för genomförande av säkerhetsåtgärder i Ronneby Stadshus.      

Deltar i debatten 

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

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

Norfall (S) och Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
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tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 2,9 Mkr för 

genomförande av säkerhetsåtgärder i Ronneby Stadshus. Finansiering  

genom extern upplåning.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 2,9 Mkr för 

genomförande av säkerhetsåtgärder i Ronneby Stadshus. 

- finansieras genom extern upplåning. 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet deltar ej i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 197 Dnr 2016-000234 026 

Akustikåtgärder cafeteria 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har av Centrala Samverkansgruppen samt av 

förvaltningschefsgruppen fått i uppdrag att se över rums- och 

ljudförhållandena inom Stadshusets cafeteria. Bakgrunden är den dåliga 

akustiken inom cafeterian vilken orsakar dels en ansträngd arbetsmiljö för 

verksamhetens personal, men även medför att annan personal undviker att 

vistas där och istället sitter kvar på eget rum under rast. Än mer ansträngd är 

situationen för personer med nedsatt hörsel, vilka har svårt att vistas inom 

området. 

 

När Tekniska förvaltningen lyfte diskussion kring tidplan mm inom 

förvaltningschefsgruppen ansåg gruppen att behovet var så akut att ett 

separat ärende skulle lyftas politiskt och ej avvaktas kommande 

budgetprocess.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har anlitat akustiker som utrett lokalen. Denne har i 

samråd med möbelleverantör tagit fram förslag på möjliga 

förbättringsåtgärder, se bilaga 1. Förslaget innehåller allt från 

ljudabsorbenter på tak och väggar till rumsindelande och avskiljande 

åtgärder. På grund av lokalens komplexitet är det svårt att beräkna exakt hur 

stor förbättringen blir gentemot dagens förhållanden, men enligt akustikern 

kommer åtgärderna att innebära en ”enorm förbättring”. 

Kostnaderna för åtgärderna är kalkylerade till 300 tkr.  

Förslag till beslut 

Förvaltningschefsgruppen föreslår KF att tilldela Tekniska förvaltningen 

investeringsmedel om 300 tkr för genomförande av föreslagna akustiska 

åtgärder inom cafeteriaområdet i Ronneby Stadshus.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD), 

Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och Malin Norfall (S). 
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Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar på att formulera om beslutsförslaget så att det 

får kommunstyrelsens arbetsutskott som avsändare.  

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ge tekniska förvaltningen i 

uppdrag att ta fram förslag på finansiering.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 300 tkr för 

genomförande av föreslagna akustiska åtgärder inom 

cafeteriaområdet i Ronneby Stadshus  

- ge tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 

finansiering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Tekniska förvaltningen 
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§ 198 Dnr 2016-000210 300 

Beslut avseende Hulta förskola 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Miljö- och 

byggnadsförvaltningen kört parallella spår; dels via att ändra detaljplan, dels 

överklaga bygglov för att få igång byggnation av Hulta förskola.  

Medlen som finns tilldelade i budget (2016- 8,775 mkr; 2017 – 25 mkr) 

räcker inte, vilket tidigare informerats kring, till för att genomföra projektet 

varför kompletterande medel om 4 Mkr måste tillföras för år 2016.  

 

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att det finns viss möjlighet att kunna nå 

framgång i någon av processerna under 2016 och därmed komma igång med 

projektet. Skulle så vara fallet skulle startbesked krävas för att få ett 

tidsoptimerat genomförande.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

Tilldela Tekniska förvaltningen 4 mkr 2016.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att dra ur ärendet från dagens 

sammanträde.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar dra ur ärendet från dagens 

sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 199 Dnr 2016-000160 253 

Ronneby 27:1 - ansökan om köp av mark 

 

Anna-Clara Eriksson informerar. 

Sammanfattning  

Ronneby Marina KB önskar köpa sin befintliga tomt på östra piren 

Bedömning 

Värdering av marken är gjord och bifogas. 

Förhandlingar har resulterat i ett pris på 250 kronor/kvm.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att sälja befintlig tomt till Ronneby Marina KB.  

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att inte sälja fastigheter på Östra piren för 

tillfället.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

sälja Ronneby 27:1. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Tekniska förvaltningen 
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§ 200 Dnr 2016-000248 290 

Fastställande av förfrågningsunderlag Hulta förskola. 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har framtagit förfrågningsunderlag gällande Hulta 

förskola.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att fastställa förfrågningsunderlaget.  

Deltar i debatten 

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

Gardell (FP), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Nicolas 

Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa förfrågningsunderlaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 201 Dnr 2016-000249 300 

Information avseende tekniska förvaltningens 
investeringsprojekt 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar avseende investeringsprojekt.  

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att förslå KS att notera informationen 

till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

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

Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

protokollet samt att projektredovisningen skickas med till kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- notera informationen till protokollet, 

- uppmana förvaltningen att skicka med projektredovisningen till 

kommunstyrelsen  

- föreslå kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 202 Dnr 2016-000235 042 

Uppföljning av internbudget för tekniska förvaltningen 

Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

I samband med att internbudgeten för Kommunstyrelsens verksamheter 

fastställdes, KS §80/2016, påtalade Tekniska förvaltningen att budgeten för 

kostverksamheten var hårt ansträngd. I beslutet fick Tekniska förvaltningen i 

uppdrag att återkomma till Kommunstyrelsen med förslag på reserv för att 

täcka osäkerhet inom kost och skog.  

Bedömning 

Vid årsplaneringen av skogsverksamheten genomförts, bilaga 1, har Gatu- 

och parkenheten i enlighet med inrådan i budgetarbetet planerat in 

motsvarande avverkningar mm för att klara budgeterad nivå. Härvid bedöms 

därmed inte reserv krävas. 

Avseende kostverksamheten pågår intensivt budgetarbete inkl. uppföljning 

för att hitta utrymme och se prognoser. Ärende har även lyfts avseende 

tilldelning av medel (integration mm) vilket kostenheten hittills inte fått 

tilldelning från. Dock bedöms möjligheten att hålla budget utan alltför stora 

kvalitetsingrepp som fortsatt ansträngd varför reserv här bör avsättas. 

Den reserv som Tekniska förvaltningen kan se som möjlig är följande: 

Vägbeläggningar – 200 tkr 

Belysningsbesparande åtgärder – 300 tkr 

Planerat fastighetsunderhåll – 500 tkr 

Administrativ vakans Lokalförsörjningsenheten – 300 tkr 

Konsekvenser om reserv måste nyttjas är främst att vi skjuter underhåll 

framåt, varför det innebär ett högre kommande underhållsbehov. Problemet 

med föreslagna åtgärder är också att beslut kring om reserv måste falla ut 

eller ej bör fattas senast vid T2-uppföljning för att möjliggöra genomförande 

inom ordinarie verksamheter.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen förslår KS att fastställa redovisade förslag på 

reserver.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD) och 

Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att avsätta 1,3 miljoner kr i 

budgetreserv för tekniska förvaltningen enligt redovisat förslag. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

avsätta 1,3 miljoner kr i budgetreserv för tekniska förvaltningen enligt 

redovisat förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 203 Dnr 2016-000252 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
Motorfordonsförsäkring, Olycksfallsförsäkring, 
Tjänstereseförsäkring, Ansvarsförsäkring vid 
Diskriminering. 

 

Upphandlare Teo Zickbauer föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Upphandlare Teo Zickbauer föredrar ärendet. 

    

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (FP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att fastställa förfrågningsunderlag avseende Motorfordonsförsäkring, 

Olycksfallsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, Ansvarsförsäkring vid 

Diskriminering enligt redovisat förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa förfrågningsunderlag avseende 

Motorfordonsförsäkring, Olycksfallsförsäkring, Tjänstereseförsäkring, 

Ansvarsförsäkring vid Diskriminering enligt tjänstemannaförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 204 Dnr 2016-000255 007 

Årsredovisning för Sydarkivera 2015 

 

Sammanfattning  

Sydarkivera har inkommit med redovisning samt verksamhetsplan.      

Förslag till beslut 

 Revisionens beslut: 

- Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på 

rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. 

- Vi tillstyrker att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet 

Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att 

förbundets årsredovisning godkänns.     

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet 

Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att 

förbundets årsredovisning godkänns.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.    

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- förbundsstyrelsen för Kommunalförbundet Sydarkivera beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 och att förbundets 

årsredovisning godkänns. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 205 Dnr 2016-000256 101 

Återrapportering av kommunfullmäktige beslut som lett 
till uppdrag/granskning 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning Bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige 

beslut som är tagna under 2010 – januari 2016 och som resulterat i ett 

uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig. 

Uppgiftslämnaren skriver en kommenterar om vad som har skett i ärendet 

och bedömer bedömer status,    Ej påbörjad,   Påbörjad,  Klar. 

Bedömning 

 

Kategori Ärenden 

Ej påbörjad 

 

Påbörjad 

 Klar  

Budget 3  3 

 Övriga beslut 70 5 47 18 

Totalt 73 5 50 18 

 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

protokollet.     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 206 Dnr 2016-000261 101 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Med anledning av förändringar på tjänstemannanivå föreslås att 

förteckningen över personer utsedda att delta i anbudsöppning uppdateras 

enligt nedan (överstruken=stryks, kursiv=tillkommer): 

 

Tjänsteställe   Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 

 

Kommundirektör  Magnus Widén  

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen Anette Karlsson 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Clara Eriksson 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Jonas Jönsson 

Kommunledningsförvaltningen Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen Erica Hallberg 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sandberg 
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Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 

Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att utse personer att delta i anbudsöppning i enlighet med ovanstående 

förteckning 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att utse 

personer att delta i anbudsöppning i enlighet med nedanstående förteckning. 

 

Tjänsteställe   Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Nicolas Westrup 
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Kommundirektör  Magnus Widén  

 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen Anette Karlsson 

Kommunledningsförvaltningen Anna-Clara Eriksson 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen Jonas Jönsson 

Kommunledningsförvaltningen Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen Erica Hallberg 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sandberg 

 

Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 

Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 207 Dnr 2016-000272 011 

Landsbygdspolitiskt program, handlingsplaner 2016-
2019 

 

Sammanfattning  

Rapporten behandlar arbetet med den handlingsplan som är kopplad till 

Ronneby kommuns landsbygdspolitiska program. I arbetet med att ta fram 

denna handlingsplan deltog Ronneby kommunbygderåd och i några fall även 

samhällsföreningarna. Ronneby kommunbygderåd har också aktivt deltagit i 

det Landsbygdssamråd som bildats för arbetet med ovan nämnda 

handlingsplan samt övriga landsbygdsfrågor. Ett arbetsmöte per månad har 

genomförts enligt en av gruppen gemensamt fastställd plan. Från Ronneby 

kommun har Anna-Karin Sonesson, Tommy Johansson och Ebon Kaisajuntti 

deltagit. Dessa tre tjänstemän är utsedda att agera huvudmän för den 

kommunala organisationen och representera vart och ett av huvudrubrikerna, 

Boende på landsbygden, Fritid och socialt liv och Sysselsättning.      

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L), Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att text på att: 

-  s.3 revideras för att förtydliga ansvarsområde och planering. 

- s.4 se över sista delen om lokalt ledd utveckling. (ev. ta bort) 

- s.6 se över formulering innan Boende på landsbygd, 

Grönstrukturplan. 

- efter revidering föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

att notera rapporten till protokollet. 

- godkänna ny handlingsplan.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar, efter föreslagna revideringar, 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera rapporten till 

protokollet och godkänna ny handlingsplan 2016-2019 för 

Landsbygdspolitiskt program. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 208 Dnr 2016-000264 220 

Projekt som berörs av eventuell centralskola 

 

Sammanfattning  

Vi har ett antal påbörjade projekt som kan komma att påverkas i samband 

med ärenden som just nu behandlas i utbildningsnämnden. Hur ska vi 

hantera dessa. 

Projekten det handlar om är: 

Byte av tak på skogsgårdsskolan, behöver göras och finns separat investering 

på 1200tkr för detta. 

Byte av ventilation i Aulan/gymnastiksalen Snäckebackskolan, beräknad 

kostnad 450tkr  

Byte av värmekälla i kuggebodaskolan beräknad kostnad 1100tkr. 

Injustering värmesystem på Kallingeskolan (Svansen) beräknat till 250tkr 

Invändig renovering Snäckebackskolan.  

Bedömning 

Vi ser en risk att man nu gör investeringar i fastigheter som inom en snar 

framtid kanske berörs av idag ej bestämda ombyggnader. Vi vill undvika 

detta av ekonomiska skäl.  

Förslag till beslut 

Fastställa vilka av nämnda fastigheter vi bör vänta med och vilka vi ska 

fortsätta våra projekt i 

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avvakta med investeringar 

till dess att utredningen från utbildningsförvaltningen är färdig samt 

kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att omläggning av tak genomförs på Espegården istället 

för Skogsgårdsskolan under tiden.     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

- avvakta med investeringar tills dess att utbildningsförvaltningens  

utredning gällande centralskola är färdig. 

- omfördela medel så att taket som var avsett för skogsgårdsskolan 

istället kan läggas på Espegården. 

 ________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Tekniska förvaltningen 
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§ 209 Dnr 2016-000011 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

- Tider i Stadshuset, Skyddsrond och Brandskydd. 

- Informationssäkerhet 

- Ronneby muséum och förstärkt Kommunstyrelsens arbetsutskott 

24/5.   

- Sophantering.   

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 210 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

- Tors 2 juni, Klimatmöte, Landshövdingeresidenset. 

- Jämställdhetssamtal 14 juni. 

- Samhällsgala    

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

protokollet samt att en ledamot närvarar på Klimatmötet 2 juni. 

      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet och skicka en ledamot till klimatsamtalet 2 juni. 

________________ 
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§ 211 Dnr 2016-000013 101 

 Delgivningsärende ksau 9 maj 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 212 Dnr 2016-000181 4310 

Ny riksintressebeskrivning för yttrande, Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen arbetar med en länsövergripande översyn av riksintressena för 

kulturmiljö. De har nu tagit fram ett förslag till ändring för riksintresset 

Bräkne-Hoby [K 9] som i kort syftar till att förtydliga riksintresset genom att 

precisera miljötyperna samt dela upp motiveringen i två delar – 

Förindustriell centralort/Sockencentrum och Rural skolmiljö. Länsstyrelsen 

har bett kommunen yttra sig om förslaget. Kommunledningen har skickat 

ärendet på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden.      

Bedömning 

Det är mycket positivt att en översyn av riksintresset görs då det i nuläget 

ofta upplevs som svårtolkat. Att dela upp motiveringen i två delar upplevs 

förtydliga och precisera riksintressets miljöer på ett positivt sätt. 

Beskrivningen av riksintressets uttryck har utvecklats genom förtydligande 

kring vad som är talande för miljöerna/byggnaderna och ger därigenom i 

mycket större grad än tidigare förståelse för vad som är viktigt i framtida 

bedömningar. Till detta kopplas ett kunskapsunderlag som upplevs ge en bra 

grund för bedömningar. En översiktlig karta som visar var de olika 

byggnader och platser som beskrivs ligger hade ökat läsbarheten. 

Avgränsningen för riksintresset har ändrats genom att en del om områdena i 

norr har tagits bort. Detta upplevs som en naturlig del av preciseringen av 

riksintresset. 

I motiveringens del Förindustriell centralort/Sockencentrum föreslås 

skolhuset och sockenmagasinet läggas till som uttryck för sockencentret. De 

ingår båda i Riksantikvarieämbetets beskrivning av ett typiskt sockencentra 

och det känns därför naturligt att de läggs till. 

I motiveringens del Rural skolmiljö föreslås att även folkskolans och senare 

grundskolans miljöer läggs till (utöver folkhögskolan och 

lanthushållsskolan). Detta känns förståeligt. I kunskapsunderlagets 

rekommendationer står att ”Skolmiljöerna utgörs av ett samspel mellan 

uttrycken vilket gör dem känsliga för exploatering. De visuella och 

funktionella sambanden mellan uttrycken inom miljöerna är av vikt att 

bibehålla.” Uttrycket känsliga för exploatering i ovanstående stycke upplevs 

kunna tolkas olika ”hårt” och det vore därför bra med ett klargörande. 
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Eftersom värdet består i att kunna läsa skolmiljöers och arkitekturens 

utveckling över tid bör ett tillägg i miljön gjort på rätt sätt kunna utgöra 

ytterligare en årsring i skolans utveckling och bidra till miljön.  Förslagsvis 

kan ett tillägg likt följande göras: ”Vid förändringar i området bör därför 

genomtänkta val göras rörande exempelvis placering, skala och utseende på 

eventuella om-/ och nybyggnationer.”  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-04-14 att överlämna 

ovanstående synpunkter till kommunledningen.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att 

anta yttrandet efter ny bedömning från tekniska förvaltningen. 

      

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar på kommunstyrelsen ställer sig bakom 

yttrandet från miljö- och byggnadsnämnden i sin helhet.  

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att nya skolområdet ej ingår i 

riksintressets område men att i övrigt bifalla tjänstemannaförslaget som 

beretts till kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att nya skolområdet ej ska ingå i 

riksintressets område och att i övrigt ställa sig bakom yttrandet. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

 

 


