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§ 213 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Norfall föreslås som justerare för dagens protokoll.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

justerare för dagens protokoll.  

Propositionsordning 

Ordförande 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. 

________________ 
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§ 214 Dnr 2016-000298 057 

Fastställande av förfrågningsunderlag avs. Hyra av 
fordon ink. förare och utrustning position 3, 4, 8, 9, 11 
och 12 

 

Sammanfattning  

Upphandlare Teo Zickbauer presenterar förfrågningsunderlaget.  

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa 

förfrågningsunderlaget samt uppdra kommundirektör och 

upphandlingsenheten se över möjligheten till granskning och uppföljning av 

genomförande . 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra kommundirektör Magnus 

Widén och upphandlingsenheten att se över möjligheten till granskning och 

uppföljning av genomförande av upphandlade tjänster. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 

Magnus Widén 
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§ 215 Dnr 2016-000280 020 

Information projekt intensifierad rekrytering 

Personalsekreterare Hanna Wahlin föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

- Bristyrken 

- Rekryteringskällor 

- Mässnärvaro 

- Annonsformat 

- Insatser 

- Slutsatser, Plats och varumärke samt riktad rekrytering.     

Deltar i debatten 

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

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

Andersson (S). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 216 Dnr 2016-000306 009 

Information om digitala agendan och utbyggnad av 
bredband 

 

Sammanfattning  

Tobias Johansson från Cesam informerar om verksamheten: 

- CeSam Blekinge 

- Regional digital agenda 

- Netport 

Bredbandskoordinator Richard Svensson informerar: 

- Infrastruktur 

- Region Blekinge och Skåne      

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall (S) 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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§ 217 Dnr 2016-000245 042 

Information om kommunens krediter 2016-04-30 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

 

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 30 april 2016 till 376 (369) mkr. 

Värden inom parantes avser per 31/12 2015. 64 (63) % av kommunens 

lånestock om 631 (614) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 83 (63) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

Den högre andelen lån som har förfall inom 12 månader innebär en något 

större exponering mot osäkerhet i marknaden, om det finns tillgängligt 

kapital. Bedömningen är dock att det under den kommande 12-

månadersperioden kommer att finnas lån att omsätta för att åter få mer 

spridning på förfallotidpunkter.   

Genomsnittlig kostnadsränta för 2016 t o m april uppgick till 0,6 %. 

Riksbankens styrränta låg per 2016-04-30 på -0,50 % (-0,35 %).  

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 
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Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S) och Nicolas Westrup (SD). 

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 besluta 

att: 

- tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen 

har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna 

med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

- rapportera beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Ekonomienheten 
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§ 218 Dnr 2016-000197 251 

Riktlinjer för markanvisning 

 

Förvaltningschef för tekniska förvaltningen, Magnus Graad och 

utvecklingssamordnare Emelie Stenborg föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Enligt lag (SFS 2014:899) så ska alla kommuner, så länge de genomför 

markanvisningar, anta riktlinjer för sådana. Riktlinjerna för markanvisning 

innehåller kommunens utgångspunkter och mål med markanvisningar. 

Tekniska förvaltningen har tillsammans med Miljö- och 

Byggnadsförvaltningen under våren 2016 arbetat med att ta fram riktlinjer 

för markanvisning. Ett utkast till riktlinjerna finns framtaget och Tekniska 

förvaltningen önskar dialog med KSau om det fortsatta arbetet.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för 

markanvisning.  

 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppdra tekniska 

förvaltningen att se över formuleringen ”markanvisningsavgift” samt i övrigt 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för 

markanvisning enligt tjänstemannaförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra tekniska förvaltningen att 

till kommunstyrelsens sammanträde se över formuleringen 
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”markanvisningsavgift” samt att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta riktlinjerna för markanvisning enligt 

tjänstemannaförslaget. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(49) 
2016-05-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 219 Dnr 2016-000176 045 

Borgensram för kommunens helägda bolag 

Ekonomichef Johan Sjögren föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen 

lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av 

att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla 

konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.  

 

Ett behov av ökad upplåning under år 2016 har aviserats av Ronneby Miljö 

och Teknik AB för investeringar, samt av AB Ronneby Helsobrunn för 

förvärv av aktierna i AB Ronnebyhus. 

 

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2016 att bevilja Ronneby Miljö och 

Teknik AB en utökad borgensram med 100 mkr. Formalia kräver dock ett 

samlat beslut för respektive bolags totala borgensram, varför ärendet måste 

hanteras igen. Samtidigt förbereds för kommande beslut om ägarskifte av 

aktierna i AB Ronnebyhus.  

Bedömning 

Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de 

kommunala bolagen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bolag Nuvarande 

borgensram 

Önskad 

förändring 

Ny 

borgensram 

AB Ronnebyhus 687,9  687,9 

AB Ronneby 

Industrifastigheter 

478,0  478,0 

Ronneby Miljö 

och Teknik AB 
465,0 100,0 565,0 

AB Ronneby 

Helsobrunn 
92,9 4,0 96,9 

Totalt (mkr) 1 723,8 104,0 1 827,8 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

gälla tills vidare: 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- beslutet ersätter Kommunfullmäktiges beslut §23/2016 

 

Deltar i debatten 

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

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: 

- såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser upp 

till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta och 

kostnader. 

- såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 478,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 
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- såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 565,0 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte 

därpå löpande ränta och kostnader. 

- beslutet ersätter Kommunfullmäktiges beslut §23/2016. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 220 Dnr 2013-000032 4310 

Förslag till bildande av biotopskyddsområde vid 
Karlsnäs 

 

Sammanfattning  

Skogsstyrelsen föreslår att en nyckelbiotop på kommunens fastighet 

Karlsnäs 3:2 erhåller formellt skydd genom ett beslut om 

biotopskyddsområde enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Området utgörs av en 

lövskogsklädd rullstensås och omfattar ca 1,5 ha. Här finns förutom ek och 

bok bl.a. en av Blekinges största tallar.  Det som gör området särskilt 

skyddsvärt är dock den anmärkningsvärt rika förekomsten av ett flertal 

rödlistade marksvampar, bl.a. de starkt hotade arterna lundtaggsvamp och 

grå taggsvamp. Lundtaggsvampen är bara känd från en handfull lokaler i 

landet och omfattas av ett nationellt åtgärdsprogram fastställt av 

Naturvårdsverket.  

 

Bedömning 

Vid beslut om biotopskyddsområde behåller markägaren äganderätten till 

både marken och skogen. Beslutet innebär dock inskränkningar i 

förfoganderätten då det medför ett förbud mot att utföra åtgärder som kan 

skada naturmiljön. Det aktuella området är redan i dag klassat som 

nyckelbiotop och omfattas därför av samrådsplikt enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken. Området omfattas även av strandskydd och ligger inom 

riksintresse för naturvården. I praktiken innebär därför biotopskyddsbeslutet 

inga ytterligare inskränkningar än de som redan finns. Skogsstyrelsen 

ansvarar för skötsel och utmärkning av biotopskyddsområden. Beslutet är 

således inte förenat med några framtida kostnader för fastighetsägaren. 

Vid beslut om biotopskyddsområde är grundregeln att fastighetsägaren är 

berättigad till en ersättning som motsvarar fastighetens minskade 

marknadsvärde. Därutöver ska fastighetsägaren få ett tillägg på 

intrångsersättningen motsvarande 25 % enligt ett riksdagsbeslut från 2010-

06-21 om förändring av ersättningsbestämmelserna i expropriationslagen. 

Värdering av biotopskyddsområden utförs av Skogsstyrelsens 

värderingsspecialist. Denna värdering är inte gjord varför det i dagsläget inte 

går att säga något om ersättningsnivån. Värdering görs om kommunstyrelsen 

ställer sig positiv till förslaget och utgör grunden för det avtal som sedan tas 

fram för godkännande. 
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Det aktuella området berör inga motionsspår eller någon annan anläggning 

för friluftslivet som kan hamna i konflikt med biotopskyddet.  

Förslaget har varit på remiss till Utbildningsnämnden samt till Tekniska 

förvaltningen. Utbildningsnämndens yttrande bygger på att rektor vid 

Naturbruksgymnasiet samt driftchef för Hoby Lant- och skogsbruksenhet har 

sakgranskat förslaget. Av yttrandet framgår att nämnden markerar att den 

produktiva skogsarealen, som ger avkastning, minskar med denna lösning 

och att den ersättning som utgår ska utgöra avkastning för all framtid. 

Sammantaget ser man dock positivt på bildandet av biotopskyddsområde 

enligt förslaget.  

Tekniska förvaltningen hänvisar till det fastställda dokumentet ”Strategi för 

Ronneby kommuns skogsinnehav” som har att Bevara och utveckla den 

biologiska mångfalden i skogsekosystemet som ett av fyra övergripande mål. 

Det aktuella förslaget bedöms av Tekniska förvaltningen ligga i linje med 

detta mål och man har inget att erinra mot förslaget. 

Hanteringen av detta ärende har dragit ut på tiden eftersom när ärendet var 

färdigberett så tvingades Ronneby Miljö- och teknik AB att leta efter nya 

platser att borra efter vatten och man visste inte då om nyckelbiotopen skulle 

komma att beröras. Ledningssträckningen från Karlsnäs till Brantafors är nu 

fastställd och Miljöteknik har meddelat att man inte har något att erinra mot 

inrättandet av biotopskyddsområdet.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att ställa sig positiv till Skogsstyrelsens förslag om att bilda 

biotopskyddsområde på del av Karlsnäs 3:2 

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.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(49) 
2016-05-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig positiv till Skogsstyrelsens förslag om att bilda biotopskyddsområde på 

del av Karlsnäs. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 221 Dnr 2016-000124 192 

Motion om internt kommunikationssystem i våra 
skolor. 

 

Sammanfattning  

Nicolas Westrup (SD) har inkommit med motion avseende internt 

kommunikationssystem i våra skolor. 

Klimatet i våra skolor runt om i Sverige har tyvärr under de senaste åren 

hårdnat betydligt och våld i skolan är något vi alla måste göra allt som står i 

vår makt för att minimera. 

Sverigedemokraterna i Ronneby anser att det är viktigt at vi står väl 

förberedda innan det händer något allvarligt i våra skolor. Extremism av alla 

dess sorter har dessvärre ökat i hela Europa. Skolskjutningar och andra 

allvarliga händelser sker nu allt oftare och dessutom i vår direkta närhet. 

Frågan vi som ansvariga politiker måste ställa oss är inte om det händer -

utan när händer det, och vad kan vi göra för att minimera skadorna!? 

 

Sverigedemokraterna anser att säkerheten i skolorna måste höjas och föreslår 

därför kommunfullmäktige 

att ge lämplig nämnd i uppdrag att utreda om det finns fungerande 

internkommunikationssystem i våra kommunala skolor samt redovisa 

resultatet till kommunstyrelsen, 

att kommunfullmäktige beslutar att så fort det är möjligt införa regler för ett 

fungerande kommunikationssystem i alla våra kommunala skolor, 

att ge lämplig nämnd i uppdrag att kontakta samtliga friskolor i Ronneby 

kommun för att framföra en önskan om att även friskolorna ser över sina 

interna kommunikationssystem samt 

att kommunfullmäktige beslutar om att alla skolor i Ronneby kommun skall 

ha ett fungerande internkommunikationssystem så fort det är möjligt.  

 

Bedömning 

Motionen har varit på remiss hos utbildningsnämnden vilka yttrar följande: 
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Utbildningsnämnden har i internkontrollplan för 2016 beslutat lyfta frågan 

om 

säkerhetsrutiner för hot och våld vid förskole- och skolenheter genom att 

anvisa 

att alla enheter har intern rutin för arbete vid hot och våld mot enheten. 

Arbetet 

har således inletts och utbildningsnämnden får genom detta grepp om 

situationen genom uppföljning under åter. Åtgärder i andra former bör 

beslutas efter detta. 

Utbildningsnämnden anser motionen vara besvarad.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

att avslå motionen med hänvisning till utbildningsnämndens pågående arbete 

med säkerhetsrutiner för hot och våld enligt beslutad internkontrollplan för 

2016.  

Deltar i debatten 

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

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

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag till motionen. 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för eget yrkande 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

JA-röst för ordförande Roger Fredrikssons (M) avslagsyrkande. 

NEJ-röst för Nicolas Westrups (SD) bifallsyrkande.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning med fem (5) JA-röster och en (1) NEJ-röst 

beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott avslå motionen i enligt ordförande 

Roger Fredrikssons (M) yrkande.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- avslå motionen med hänvisning till utbildningsnämndens pågående 

arbete med säkerhetsrutiner för hot och våld enligt beslutad 

internkontrollplan för 2016. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 222 Dnr 2016-000294 252 

Förslag till inköp av mark i Kallinge 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Kalleberga 30:1, 9:8 och 9:9 kommer snart att säljas. Kommunen har fått 

frågan om vi är intresserade.  

 

Bedömning 

Hela området som kommer att säljas är ca 75,5 ha. Området kan säljas i 

delar. En del av Kalleberga 30:1, ca 2,3 ha ligger mittemot Junibacken. Del 

av denna är detaljplanelagd.  

En del går längsmed kommunens mark ner mot Halsjön. Denna del är ca 35 

ha. Övriga delar ligger längre norr om Kallinge.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för förhandling om 

köp av del av Kalleberga 30:1.  

 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S) och Nicolas Westrup (SD). 

 

Yrkanden 

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

tjänstemannaförslaget samt uppdra tekniska förvaltningen att utreda 

prisförslag på marken ner mot sjön. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för 

förhandling om köp av del av Kalleberga 30:1 samt uppdrar tekniska 

förvaltningen att undersöka prisförslag på marken ner mot sjön. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 223 Dnr 2016-000296 253 

Järnavik 1:36 - Försäljning av mark 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Ägaren till Järnavik 1:36 önskar köpa ca 600 kvm från Järnavik 1:1.  

 

Bedömning 

Berörd mark ligger utanför strandskydd, utanför Naturreservatet och utanför 

detaljplan. Det har dock funnits en byggnadsplan över området. Denna 

upphävdes 1999. 

Den upphävda byggnadsplanen låg till grund för avstyckningen av de nu 

befintliga tomterna. I Byggnadsplanen står: ”… Med områdena skulle följa 

rätt att begagna de inom byggnadsplanen för Järnavik angivna vägarna och 

”grönområdena” m.m. för i planbestämmelserna angivna ändamål….”  

Denna skrivning gör att lantmäteriet måste konsultera sina jurister. 

Då området ligger nära havet föreslås ett pris på 200 kronor/kvm.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att sälja ca 600 kvm till ägaren av Järnavik 1:36. Pris 

200 kronor/kvm. Köparna betalar Lantmäteriförrättningen.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att sälja till priset 550 kr/kvm 

som presenteras av fastighetsförvaltare Eva Lydin.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att sälja ca 600 kvm till ägaren av Järnavik 1:36. Pris 

550 kronor/kvm. Köparna betalar Lantmäteriförrättningen 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 224 Dnr 2014-000578 109 

Besvarande av medborgarförslag från Max Villman om 
att utannonsera kommunens jaktarrende till 
kommuninvånarna 

 

Sammanfattning  

Max Villman lämnar följande förslag: 

Säg upp alla jaktarrenden på kommunens mark från och med nästa säsong. 

Utannonsera dessa jaktarrenden till kommuninvånarna, eventuellt till ett 

högre pris än 60:-/ha. Skriv in som klausul till jaktarrendet att man som 

jakträttsarrendator måste verka för att en majoritet av jaktlagets medlemmar 

måste vara bosatta i kommunen eller åtminstone i länet. 

 

Kommunstyrelsen beslutade i § 166/2015-06-02 att: 

återemittera ärendet till tekniska förvaltningen med hänvisning att helhetssyn 

saknas 

uppdra tekniska förvaltningen att presentera en redogörelse om hur liknande 

ärenden hanteras i andra kommuner där nackdelar respektive fördelar 

inkluderas 

 

Bedömning 

JAKTRÄTT 

Tekniska förvaltningen upplåter jakträtt på kommunens mark. De flesta av 

kommunens arrendatorer har haft jakträtten sedan lång tid tillbaka. De flesta 

av kommunens avtal har efter hand förhandlats om och är nu ettåriga, dels på 

grund av att kommunen ska kunna ha möjlighet att ändra användning på sin 

mark, t ex exploatering, dels för att kommunen ska kunna avbryta avtal med 

icke lämpliga arrendatorer. 

När kommunen upplåter jakträtt till nya arrendatorer är det viktigt att 

kommunens handläggare bildar sig en god uppfattning om den tilltänkte 

jägaren. Detta sker genom kontakter med befintliga jägare. Den tilltänkte 

arrendatorn ska uppvisa bevis på jägarexamen och vapenlicens. 
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I fall där kommunen köper mark, förekommer det ofta att den befintliga 

ägaren förbehåller sig rätten till jakten tills vidare eller att kommunen övertar 

befintliga nyttjanderätter. 

En annan viktig faktor i valet av arrendator är hur marken som ska upplåtas 

ser ut. Är området tillräckligt stort för att det ska vara en egen nyttjanderätt 

eller är det mer vettigt att angränsande markägare erbjuds nyttjanderätten? 

 

VILTVÅRD 

För att viltvården ska fungera krävs stabilitet och kontinuitet, vilket 

möjliggörs genom låg omsättning på väl fungerande jaktarrendatorer. 

Bakom de flesta av våra arrendatorer finns det jaktlag. Jaktlag främjar 

stabiliteten och nya jägare uppfostras att vårda viltet. 

Många områden ingår i viltvårdsområden eller älgskötselområden. I dessa 

fall gäller deras regler över kommunens. 

En förutsättning för att bedriva en god viltvård och hålla viltstammen på en 

lagom nivå är kontinuerlig och frekvent jakt. Nya jaktarrendatorer bör därför 

vara kommuninvånare. Undantagna är de befintliga nyttjanderätterna och de 

där säljare förbehåller sig jakträtten. Kommunen har just nu två 

jaktnyttjanderätter av totalt ca 30 st där arrendatorerna inte än 

kommuninvånare.  

 

SKYDDSJAKT 

Är området tätortsnära läggs det till skyddsjägarnas ansvarsområde.  

Med tätortsnära menas detaljplanelagd mark eller mark som ligger intill 

bebyggelse. 

Skyddsjägare tillsätts genom att befintliga jaktlag utser någon som passar in i 

gruppen eller på nya områden genom rekommendationer. 

Kommunens praxis för befintliga jaktnyttjanderätter är 60 kronor/ha 

(basindex 2004) + moms.  

Markförvaltaren har jägarexamen och diskuterar jaktfrågor främst med 

skyddsjägarna, men också med jägarförbundet. 

 

JÄGARFÖRBUNDET 

Kontakt har tagits med Jägarförbundets jurist som främst menar att 

handläggaren ska se till kommunens bästa. Detta innebär att kommunen bör 

använda sig av lokala jägare. Handläggaren gör rätt i att diskutera med 
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skyddsjägarna, för i jägarkretsar sprider sig saker snabbt! Nya avtal ska vara 

ettåriga, för kommunen vet ändå inte riktigt vem det är vi upplåter jakten till 

förrän det gått ett antal år. Om vi inte har någon speciell jägare vi vill upplåta 

marken till bör vi i stället för att annonsera ut jakten vända oss till det 

älgskötselområde eller licensområde marken ingår i och fråga om de har 

någon de vill rekommendera. Det är bra att upplåta till någon som redan 

deltar i redan etablerad samverkan. 

 

SLUTSATS 

Kommunen bör behålla befintliga arrendatorer, men säga upp avtalen för 

omförhandling. När nya arrendatorer utses kan kommunen även använda sig 

av rekommendationer från älgskötselområde eller licensområde. Avgiften för 

upplåtelsen av jakt bör sättas till minst 100 kronor/ha/år + moms. Det är 

viktigt att man som jakträttsarrendator verkar för att en majoritet av 

jaktlagets medlemmar är bosatta i kommunen.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget anses vara besvarat.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss för att formulera ett 

avslagsbeslut.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för att 

formulera ett avslag. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 225 Dnr 2016-000295 003 

Förslag till uppdrag att revidera miljö och 
byggnadsnämndens reglemente 

 

Sammanfattning  

Chef för miljö- och byggnadsnämnden Anders Karlsson föredrar ärendet.  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

anta det reviderade reglementet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta det reviderade reglementet för miljö- -och 

byggnadsnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 226 Dnr 2016-000291 611 

Lokalutredning 2015 - framtida skolorganisation i 
Ronneby tätort 

Bitr. förvaltningschef Inger Hjort föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden § 68 Dnr 2016-000144 678 

 

Lokalutredningen 2015 har behandlats i utbildningsnämnden under hösten 

2015. I detta förslag till beslut, finns redovisat de underlag 

Utbildningsförvaltningen arbetat fram tillsammans med tjänstemän från 

Tekniska förvaltningen och Miljö-och byggnadsförvaltningen.  

Det förslag vi bedömer som det bästa är alt 3A- en lösning som svarar mot 

kraven på moderna, attraktiva undervisningsmiljöer och dessutom 

integrationsaspektema i tätorten. Förslaget innebär också fördelar med andra 

pluseffekter på övriga skolor i tätorten.      

Bedömning 

Det förslag vi bedömer som det bästa är alt 3A- en lösning som svarar mot 

kraven på moderna, attraktiva undervisningsmiljöer och dessutom 

integrationsaspektema i tätorten. Förslaget innebär också fördelar med andra 

pluseffekter på övriga skolor i tätorten. Vi föreslår att Ronneby kommun 

satsar på lösning - enligt reviderat alt 3 A; 

Snäckebacksskolan rivs helt eller i delar och/eller byggs om/till – och 

anpassas till en åk 4-9 skola för ca 600 elever. Hobyskolans elever kommer 

till denna skolai åk 7-9 om inget annat skolval görs. 

Nuvarande Skogsgårdsskolan rivs och byggs om till en åk 4-9 skola för ca 

600 elever. 

I båda skolorna åk 4-9 möjliggörs inkludering av elever i särskola. 

Eleverna i F-3 på Skogsgårdsskolan, ca 100 elever, omfördelas till 

Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan. 

Förskolan i Skogsgårdsskolan ersätts med nybyggd förskola - placering i 

västra delen av Ronneby tätort - 6 avd. vid nybyggnation - lämpligen 8 avd. 

Argument för dessa lösningar i förhållande till alternativ 2 och 4 och 

kostnads-beräkningar följ er i kommande avsnitt. ~ 
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I korthet kan sägas att effekterna med föreslagna alt 3 A ger lösning som 

svarar mot kraven på moderna, attraktiva undervisningsmiljöer och dessutom 

integrationsaspekterna i tätorten. Förslaget innebär också fördelar med andra 

pluseffekter på övriga skolor i tätorten. F-3 skolorna kan använda 

lediggjorda ytor till förskoleplatser i Saxemara och få plats till fler yngre 

elever F-3 på Fredriksbergs- och Espedalsskolan. 

I anslutning härtill informerades även om möjliga platser för en ny förskola 

(8 avd). Föreslagna platser ska enligt Stadsarkitekt Helena Reveljh ev ingå i 

ett detaljplaneprogram, där synpunkter bla inhämtas från allmänheten. 

Preliminär tidsplanering delgavs och kommenterades. Samverkan har skett i 

ärendet och fackliga företrädare har inte något att invända. 

 

Beslut i utbildningsnämnden: 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag och: 

- Ställer sig bakom förslagen i alt 3 A enl. utredningen och hemställer 

om att Kommunfullmäktige uppdrar åt Utbildningsnämnden att 

förhandla och teckna avtal om lokaler enl. föreslagna 

interimslösningar 

- Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enl. p 2 ges 

förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen i uppdrag att 

förhandla och teckna avtal. 

- Ärendet förklaras omedelbart justerat.    

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att: 

- föreslå kommunstyrelsen att ta ett inriktningsbeslut med 

interimslösningar och fastställa formellt uppdrag till 

utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. 

- uppdra utbildningsförvaltningen komplettera underlaget med prognos 

för befolknings- och elevunderlag till kommunstyrelsen.  

- uppdra tekniska förvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen 

med bedömning och kostnad för alternativen riva eller renovera 

Snäckebacken. 
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- uppdra ekonomichef Johan Sjögren att framställa investeringsplan till 

kommunstyrelsens sammanträde.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- ta ett inriktningsbeslut med interimslösningar och fastställa formellt 

uppdrag till utbildningsförvaltningen och tekniska förvaltningen. 

- uppdra utbildningsförvaltningen komplettera underlaget med prognos 

för befolknings- och elevunderlag till kommunstyrelsen.  

- uppdra tekniska förvaltningen att återkomma till kommunstyrelsen 

med bedömning och kostnad för alternativen riva eller renovera 

Snäckebacken. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Ekonomienheten 
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§ 227 Dnr 2016-000301 251 

Fastställande av AF-delen för exploateringsområde 
Aspan 

 

Sammanfattning  

Projektledare för Gata/Trafik Sattar Zad föredrar ärendet.      

Deltar i debatten 

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

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 för AF-delen för exploateringsområde 

Aspan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 228 Dnr 2016-000315 041 

Ansvarsfrihet för regionstyrelsen, Region Blekinge 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 229 Dnr 2016-000314 849 

Visit Blekinge AB fas 2 fortsatt engagemang och 
finansiering 

 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att lämna frågan direkt till 

kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta frågan till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 230 Dnr 2016-000178 026 

Remiss från regeringskansliet, kulturdepartementet  - 
Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5) 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Kulturdepartementet har gett Ronneby kommun möjlighet att lämna 

synpunkter på ett betänkande av 2014 års Demokratiutredning – Delaktighet 

och jämlikt inflytande, SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden! 

Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (L) och fullmäktiges 

andre vice ordförande Bo Johansson (S) har vid möte den 2 maj 2016 gått 

igenom de förslag som lämnas i betänkandet och lämnat synpunkter på 

förslagen. Synpunkterna har sammanställts i bifogat remissvar, se bilaga.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslås besluta att kommunfullmäktige föreslås avge 

remissvar i enlighet med upprättat förslag.  

 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att: 

- Ronneby kommun inte ska ställa sig positiv till försöksverksamhet 

med sänktröstålder. 

- Punkt 8.3.7 ska SKL:s egen skrivning användas 

- Punkt 8.5.1 Ersättning och inkomstbortfall behöver ses över  

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppdra kommunjuristen 

att revidera förslaget enligt yrkanden men att i övrigt sända ärendet 

vidare till kommunstyrelsen utan ställningstagande.     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra kommunjuristen att 

revidera förslaget enligt nedan men att i övrigt sända ärendet vidare till 

kommunstyrelsen för ställningstagande. 

- Ronneby kommun inte ska ställa sig positiv till försöksverksamhet 

med sänkt röstålder. 

- Punkt 8.3.7  SKL:s egen skrivning kan användas 

- Punkt 8.5.1 Ersättning och inkomstbortfall behöver ses över  

________________ 

Exp: 

Kommunjurst Anna-Clara Eriksson 

Kommunstyrelsen  
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§ 231 Dnr 2016-000313 041 

Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Blekinge år 
2015 

 

Sammanfattning  

Förvaltningsberättelse och årsredovisning har inkommit från revisorerna och 

har granskats.     

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att: 

- bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2015 

- godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Omröstningsresultat 

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet för 2015 

- godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 232 Dnr 2016-000292 739 

Kostnadskalkyl ombyggnad av Ålycke 

Förvaltningschef för äldreförvaltningen Torill Skaar Magnusson föredrar 

ärendet. 

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till ökad drift och renovering 

av befintlig byggnad.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- uppdra Ronnebyhus att tillsammans med äldreförvaltningen ta fram 

en tidsplan för renovering av Ålycke. 

- uppdra äldreförvaltningen att se över relationen till ökade 

driftskostnader och koppla denna till befintlig budget. 

________________ 

Exp: 

kommunstyrelsen 

Äldreförvaltningen 
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§ 233 Dnr 2016-000038 101 

Delegationsbeslut 2016 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

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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§ 234 Dnr 2016-000303 009 

Verksamhetsberättelse 2015 Brottsförebyggande rådet 

 

Sammanfattning  

Inom justitiedepartementet finns Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som en 

statlig myndighet. BRÅ:s uppgift är att främja brottsförebyggande arbete 

genom utveckling, utvärdering, forskning och information inom det 

kriminalpolitiska området. Myndigheten ansvarar också för Sveriges 

officiella kriminalstatistik. 

För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby 

Kommun ett lokalt BRÅ. Det lokala BRÅ, som är fristående från den statliga 

myndigheten, arbetar och organiseras utifrån de behov som finns i 

kommunen och bland övriga lokala aktörer. Lokala BRÅ har följande 

uppdrag: 

Att verka för att det brottsförebyggande perspektivet är levande i all 

kommunal planering och i den kommunala verksamheten i övrigt.  

Att verka för att samverkan mellan olika myndigheter och organisationer 

fungerar effektivt med respekt för respektive organisations förutsättningar. 

Att initiera och genomföra brottsförebyggande projekt utan att för den skull 

vara huvudman för verksamheter. 

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRXs 

verksamhet är följande: 

Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.  

I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

 

Utifrån dessa ska följande åtgärder prioriteras: 

Stimulera till att grannsamverkan utvecklas i kommunen. 

Stimulera till ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer. 

Informera kommuninvånarna om brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(49) 
2016-05-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Informera de kommunala förvaltningarna om brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete. 

 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge som bryts ner i fem 

områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, Västra, Sydöstra. Kommunen är 

även medfinansiär till trygghetsmätningarna. Trygghetsmätningen för 2015 

presenteras i Kommunfullmäktige.  

Ett nytt samverkansavtal mellan Polismyndigheten i Blekinge och Ronneby 

kommun har arbetats fram under 2015. Avtalet har för perioden 2015-02-26 

till 2015-12-31 tre fokusområden.  

Under 2015 har arbetet med ”Nattvandrande föreningar” i Ronneby kommun 

fortsatt.  Med nattvandrande föreningar vill lokala BRÅ stimulera till ett ökat 

antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i centrum och 

runt om i kommunen. Projektet är ett samarbete mellan Ronneby kommun 

och närpolisen i Ronneby. 

Verksamhetsberättelse 2015 har delgivits och godkänts av lokala BRÅ 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet.  

 

Deltar i debatten 

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

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.      

 

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 notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 235 Dnr 2016-000254 003 

Ny förbundsordning Sydarkivera 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun fattade 2014 beslut om att vara med och bilda 

kommunalförbundet Sydarkivera. Sedan dess har flera lämnat 

avsiktsförklaringar om medlemskap. För att möjliggöra för dessa kommuner 

att bli medlemmar måste gällande förbundsordning ändras. Följande 

kommuner har lämnat avsiktsförklaring om medlemskap till förbundet: 

Bromölla, Hässleholm, Höör, Kristianstad, Olofström,Osby, Oskarshamn, 

Vimmerby och Östra Göinge. 

Förbundschefen för Sydarkivera, Mats Porsklev skriver bl a följande: 

 

Förbundsordning 

Den ursprungliga förbundsordningen har tagits i de stiftande 

organisationerna. Ny förbundsordning måste antas i alla 

medlemskommuners och anslutande kommuners 

kommunfullmäktige. Inför anslutning av nya kommuner har 

förbundsordningen i viss mån förändrats då det har framkommit 

synpunkter i en promemoria från Sveriges kommuner och Landsting 

(SKL). Samt från förbundsmedlem som önskade förtydligande. 

Förbundsordningen är skriven på ett sätt som ska tillåta flexibilitet 

och möjlighet att utöka förbundets arbetsuppgifter inom området 

arkiv, utan att förbundsordningen behöver ändras. Det har funnits ett behov 

av att mer detaljerat reglera vissa delar då ett förbund med många 

medlemmar bör ha en viss struktur. En speciell instruktion om 

förbundsordningen har utarbetats. 

Ekonomi 

En budget kommer att arbetas fram årligen av kommunalförbundet efter 

samråd med förbundsmedlemmarna. Förbundet har antagit en 

budget för 2017 och plan för 2018-2019. För år 2017 betalar alla 

kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare. Den 
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ekonomiska planen för 2018-2019 kommer att revideras då det är många 

kommuner som ansluter till kommunalförbundet. 

Beslutsprocessen 

Eftersom det är ett kommunalförbund som är bildat så krävs det beslut i 

fullmäktige från samtliga organisationer för att förbundet ska kunna uppta 

nya medlemmar. Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i 

särskilt beslut utse ledamot och ersättare till förbundsfullmäktige från den 

egna församlingen. 

Beslutet villkoras av att alla kommuner och regionförbund fattar 

motsvarande beslut om antagande av ny förbundsordning. 

Ändringar i bilagorna görs av förbundsfullmäktige efter samråd och 

beslut hos förbundsmedlemmarna, till exempel om det ansluter nya 

medlemmar. Detta innebär att kostnadsbilagan och medlemsbilagan 

kan komma att förändras beroende på om det kommer till nya 

förbundsmedlemmar.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

anta förbundsordning för Kommunalförbundet 

Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och 

ekonomi. 

- godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera år 

2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och 

regionförbund fattar motsvarande beslut om godkännande av 

ny förbundsordning för kommunalförbundet Sydarkivera. 

Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 

2016-2017 beslutar om ny förbundsordning kommer att 

ombilda kommunalförbundet Sydarkivera.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till beslutsförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att:  

- anta förbundsordning för Kommunalförbundet Sydarkivera i sin 

helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och ekonomi. 

- godkänna sin del av kostnaden för kommunalförbundet Sydarkivera 

år 2017 och den ekonomiska planen för 2018-2019. 

Beslutet gäller under förutsättning att samtliga kommuner och regionförbund 

fattar motsvarande beslut om godkännande av ny förbundsordning för 

kommunalförbundet Sydarkivera. 

Enbart kommuner och regionförbund som innan årsskiftet 2016-2017 

beslutar om ny förbundsordning kommer att ombilda kommunalförbundet 

Sydarkivera. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 236 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Inga inbjudningar har inkommit.      

 

________________ 
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§ 237 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 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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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.  

________________ 

 


