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§ 341 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare och justering av dagordning 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

justerare för dagens protokoll samt att ej behandla ärendet Kuggeboda 4:47 

på dagens möte.       

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 att ta bort ärendet Kuggeboda 4:47 från 

dagordningen. 

________________ 
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§ 342 Dnr 2016-000512 140 

Skärgårdstrafik Ronnebyån 2017 enligt utredning från 
Blekingetrafiken 

 

Sammanfattning  

Efter dialog med Blekingetrafiken har de erbjudit sig att på vårt uppdrag 

upphandla och tillhandahålla skärgårdstrafik på Ronnebyån. Enligt förslag 

bör upphandlingen vara över 2 år och inte med kajplatsen vid torget som 

skallkrav. Tidtabellen föreslås gälla 26/6 – 6/8 för 2017 med likartat 

omfattning för 2018. 

Den förslagna linjesträckningen är: Ronneby Centrum, Ronneby Brunn, 

Aspan, Karön, Ekenäs samt Harön. Möjligt för kompletterande angöring 

2018 om skärgårdstrafiken från Karlshamn och Karlskrona får mötesplats på 

Östra Piren. Enligt förslaget rekommenderas också att biljettpris sätts efter 

ordinarie busstaxa. I förlängningen bedömer Blekingetrafiken det fullt 

möjligt att från 2019 kunna disponera båt som även klarar angöring vid 

torget. Blekingetrafiken uppskattar årlig drift till 400.000 kr förutsatt att 

biljettintäkten tillfaller entreprenören. Därutöver tillkommer kostnad för 

iordningställande av angöringsplatser enligt förslaget samt tydlig 

uppskyltning av båtlinjen.  

Bedömning 

Skärgårdstrafik har tidigare bedrivits på Ronnebyån och är något som 

uppskattas ha ett stort värde för såväl besökare som Ronnebys invånare. Det 

ger tillgänglighet till vår skärgård även för dem som inte disponerar egen 

båt.  

Förslag till beslut 

Uppdrag lämnas till Blekingetrafiken att för Ronneby kommuns räkning 

upphandla och bedriva skärgårdstrafik på Ronnebyån och skärgården under 

säsongerna 2017 och 2018 i enlighet med den utredning som presenterats. 

Att kostnaden för drift belastar kommunledningsförvaltningen i form a 

Deltar i debatten 

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

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

(S) och Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ge näringslivschef Torbjörn 

Lind i uppdrag i samråd med tekniska förvaltningen ta fram alternativa 

kajplatser närmare resecentrum till kommunstyrelsens sammanträde, att 

hänskjuta frågan om finansiering till budgetberedningen men att i övrigt 

bifalla förslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att: 

- Uppdrag lämnas till Blekingetrafiken att för Ronneby kommuns 

räkning upphandla och bedriva skärgårdstrafik på Ronnebyån och 

skärgården under säsongerna 2017 och 2018 i enlighet med den 

utredning som presenterats. 

- Att kostnaden hänskjuts till budgetberedningen för hantering men 

föreslå att Tekniska förvaltningen bereds budgetutrymme för 

upprustning av kajplatser enligt Blekingetrafikens förslag samt medel 

för tydlig uppskylting av båtlinjen. Tekniska förvaltningen uppskattar 

den totala kostnaden till 400.000 kr, vilket ryms inom ramen för de 

budgetmedel som äskats för 2017. 

________________ 
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§ 343 Dnr 2016-000447 001 

Uppföljning av nämndernas (ej ks) internkontrollplaner 
från 2015 med avvikelser 

 

Sammanfattning  

Enligt tillämpningsföreskrifterna till kommunens internkontrollreglemente 

ska avvikelser vid den årliga uppföljningen av internkontrollplanen ses över 

och rapporteras senast i september året efter i kommunstyrelsen. 

 

År 2015 hade äldrenämnden och socialnämnden, utöver kommunstyrelsen, 

avvikelser vid uppföljning av internkontrollplanen.  

Bedömning 

Både socialnämnden och äldrenämnden har under första halvåret 2016 

vidtagit åtgärder som gett resultat. När det gäller socialnämnden fanns det 

dock fortfarande avvikelse för kontrollmomentet ”Att hantering av privata 

medel följer gällande rutin”. Socialnämnden gör dock en förnyad 

internkontroll av detta moment i augusti/september 2016.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 

lägga informationen till handlingarna samt 

rekommendera socialnämnden att, om problemen finns kvar vid kontrollen i 

augusti/september 2016, fortsätta arbeta med internkontrollmomentet ”Att 

hantering av privata medel följer gällande rutin” och ta upp det på nytt i 

2017 års internkontrollplan.  

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget samt på att 

uppdra verksamhetsutvecklare Jonas Persson i uppdrag att följa upp 

socialförvaltningens resultat till kommunstyrelsens sammanträde.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att: 

- lägga informationen till handlingarna  

- rekommendera socialnämnden att, om problemen finns kvar vid 

kontrollen i augusti/september 2016, fortsätta arbeta med 

internkontrollmomentet ”Att hantering av privata medel följer 

gällande rutin” och ta upp det på nytt i 2017 års internkontrollplan. 

- Uppdra verksamhetsutvecklare Jonas Persson att följa upp 

socialförvaltningens resultat till kommunstyrelsens sammanträde 

________________ 

Exp: 

Jonas Persson 
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§ 344 Dnr 2016-000459 101 

Uppföljning av KS internkontrollplaner från 2015 med 
avvikelser 

 

Sammanfattning  

Enligt tillämpningsföreskrifterna till kommunens internkontrollreglemente 

ska avvikelser vid den årliga uppföljningen av internkontrollplanen ses över 

och rapporteras senast i september året efter i kommunstyrelsen. 

 

År 2015 hade följande enheter som lyder under 

kommunledningsförvaltningen avvikelser: ekonomi, samordning-utveckling-

sekretariat och kunskapskällan.  

Bedömning 

Kommunledningsförvaltningen har i de flesta fall styrt upp och rättat till de 

avvikelser som framkom vid uppföljning av 2015 års internkontrollplan. I 

några fall har det inte varit möjligt att göra uppföljning då ansvaret övergått 

till annan förvaltning eller liknande medan det i ett fall fortfarande finns 

avvikelse vid uppföljningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att  

godkänna gjorda uppföljningar och vidtagna åtgärder, 

för de avvikelser som återstår besluta att ta upp internkontrollmomenten på 

nytt i 2017 års internkontrollplan och  

i förekommande fall, när ansvaret för rutinen gått över till annan förvaltning 

och dylikt, råda denna att ta upp dessa internkontrollmoment i kommande års 

internkontrollplaner.  

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna gjorda uppföljningar och 

vidtagna åtgärder, för de avvikelser som återstår besluta att ta upp 

internkontrollmomenten på nytt i 2017 års internkontrollplan och i 

förekommande fall, när ansvaret för rutinen gått över till annan förvaltning 

och dylikt, råda denna att ta upp dessa internkontrollmoment i kommande års 

internkontrollplaner. 

________________ 
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§ 345 Dnr 2016-000125 303 

Anhållan om att anordna eget VA inom planerat 
verksamhetsområden i VA-planen, Träskobacken 

 

Sammanfattning  

Enligt utbyggnadsplan för kommunalt avlopp som ingår i VA-planen 

antagen 2014-04-24 ska området Träskobacken få kommunalt avlopp 2017. 

Fastighetsägare på Träskobacken har inkommit med en skrivelse med 

begäran om inskränkning i planerade verksamhetsområde, med hänvisning 

till 9§ vattentjänstlagen. Fastighetsägarna har för avsikt att per fastighet 

ansöka/anmäla om inrättande eller ändring av enskilda avloppsanläggningar.  

Bedömning 

Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster enligt § 6 Vattentjänstlagen 

"Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 

ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 

befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 

1.bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller 

vattentjänsterna behöver ordnas, och 

2.se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 

verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning."  

Här hänvisas till principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och 

överinstanserna avseende § 6 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 2 i 1970 

års va-lag).  

 Beslut 2015-03-19, BVa 28 

Eftersom två av de aktuella delområdena inte ansågs kunna utgöra sådan 

samlad bebyggelse som normalt förutsätts och övrig utredning inte ansågs 

vara tillräcklig för att ändå motivera utbyggnadsskyldighet undanröjde Va-

nämnden länsstyrelsens föreläggande om utbyggnad m.m. i dessa områden. 

För ett tredje delområde, som inte ansågs i sig kunna utgöra förutsatt samlad 

bebyggelse, fastställde nämnden länsstyrelsens beslut med hänvisning till att 

området omedelbart gränsar till det befintliga verksamhetsområdet samt 

medgav en något längre genomförandetid än länsstyrelsen hade bestämt. 

 

 Beslut 2015-07-30, BVa 77  
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Va-nämnden ansåg att hälsoskydds- och miljöskälen inte var tillräckliga och 

upphävde därför en länsstyrelses föreläggande omfattande skyldighet för en 

kommun att för ett område bl.a. bestämma verksamhetsområde för vatten 

och avlopp m.m. 

Inskränkning i planerat verksamhetsområde med hänvisning till 9§ 

vattentjänstlagen.  

I paragrafen kan man läsa "Om det inom verksamhetsområdet finns en 

fastighet eller bebyggelse som uppenbarligen inte behöver omfattas av det 

större sammanhang som avses i 6 §, får verksamhetsområdet inskränkas så 

att det inte omfattar den fastigheten eller bebyggelsen. En sådan 

inskränkning av verksamhetsområdet får göras endast om fastighetens eller 

bebyggelsens behov av vattenförsörjning och avlopp lämpligen kan ordnas 

genom enskilda anläggningar som kan godtas med hänsyn till skyddet för 

människors hälsa och miljön." 

Vattenförsörjningen i nuläget och önskan om framtida VA   

 

Fastigheter Kommunalt vatten privat

sommar året runt egen brunn

Björstorp 1:6 Träskobacken 18 x x

Björstorp 1:16 Träskobacken 7 x x

Björstorp 1:17 Träskobacken 3 x x

Björstorp 1:18  Träskobacken 8 x x

Björstorp 1:19 Träskobacken 10 x x

Björstorp 1:21 Träskobacken 6 x x

Björstorp 1:23 träskobacken 14 x x

Björstorp 1:25 Träskobacken 12 x x

Björstorp ( 1:20 och 1:52 )är  år 2016 Björstorp 1:53 Träskobacken 5 x x

Björstorp 3:1 Träskobacken 1 x x

Björstorp 1:5 Träskobacken 4 x x

Önskar 

kommun

Önskar 

enskild 

 

 

VA-plansgruppens bedömning 

Området Träskobacken utgör inte ”ett större sammanhang” då det endast 

omfattar 12-13 fastigheter och ligger mer än 200 m från närmsta 

verksamhetsområde. Därmed föreligger inte något kommunalt ansvar för 

vatten och avlopp i området enligt 6§ vattentjänstlagen. Vid revidering av 

VA-planen, som föreslås ske under 2017,bör Träskobacken lyftas ut från 

utbyggnadsplanen.  

Miljö-och byggnadsnämnden har inga synpunkter på val av enskild lösning 

förutom att reningskravet ”Hög skyddsnivå” måste vara uppfyllt. 

De fastighetsägare som inte varit med i skrivelsen har möjlighet att i egen 

regi ansluta sig till det kommunala VA-nätet. 
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Vid framtida problem med vattenförsörjningen i området skulle, rent 

hypotetiskt, länsstyrelsen kunna förelägga kommunen att införliva området i 

verksamhetsområde, för åtminstone vatten. Skulle även krav på avlopp 

komma kan kommunen ta ut anläggningsavgift och lösa in anläggningarna. 

Enligt 40§ vattentjänstlagen skall ”huvudmannen betala skälig ersättning till 

den enskilda anläggningens ägare”. 

Praxis är att ingen ersättning sker då anläggningen är mer än 10 år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att  

utbyggnadsplan för kommunalt avlopp enligt 4.2 i VA-plan antagen av 

kommunfullmäktige 2014-04-24 ändras, på så sätt att området Träskobacken 

lyfts ut ur utbyggnadsplanen. 

fastighetsägarna på Träskobacken informeras om sitt ansvar att ordna 

avloppsrening som uppfyller aktuella funktionskrav. 

VA-plansgruppen får i uppdrag att under 2017 revidera VA-planen.  

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.      

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att 

- utbyggnadsplan för kommunalt avlopp enligt 4.2 i VA-plan antagen 

av kommunfullmäktige 2014-04-24 ändras, på så sätt att området 

Träskobacken lyfts ut ur utbyggnadsplanen. 

- fastighetsägarna på Träskobacken informeras om sitt ansvar att ordna 

avloppsrening som uppfyller aktuella funktionskrav. 
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- VA-plansgruppen får i uppdrag att under 2017 revidera VA-planen. 

________________ 
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§ 346 Dnr 2014-000441 261 

Kuggeboda 4:47 - Utredning om plats för brygga och 
kåsa 

 

Sammanfattning  

Ärendet lyfts bort från dagordningen och behandlas en på dagens 

sammanträde.     

________________ 

Exp: 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson 
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§ 347 Dnr 2016-000464 040 

Information om kommunens krediter 2016-08-31 

 

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 31 augusti 2016 till 360 (369) mkr. 

Värden inom parantes avser per 31/12 2015. 65 (63) % av kommunens 

lånestock om 639 (614) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 80 (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 augusti uppgick till 0,6 %. 

 

Riksbankens styrränta låg per 2016-08-31 på -0,50 % (-0,35 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  
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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. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Peter Bowin (V) och Anna 

Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 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. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

rapportera beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till 

kommunfullmäktige. 

________________ 
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§ 348 Dnr 2016-000278 109 

Besvarande av medborgarförslag till 
kommunfullmäktige angående anläggande av 
näridrottsplats kring Espedalsskolan. 

 

Sammanfattning  

Mats Karlsson har inkommit med ett medborgarförslag angående anläggande 

av näridrottsplats kring Espedalsskolan. Förslagsställaren konstaterar att 

ungdomar söker sig till området efter skoltid för spontan sysselsättning. 

Förslaget innebär att kommunen ska föra dialog med ungdomarna i området 

om anläggandet av en näridrottsplats och en plats för brädåkning.  

Bedömning 

Fritid - och kulturnämndens yttrande 

Kommunen har avsatt medel för inrättande av spontanidrottsplatser i 

investeringsbudget för 2016-2019. Denna plan innefattar inte 

Espedalsskolans område. Bedömningen är att det blir svårt att finansiera 

ytterligare en spontanidrottsplats inom denna period eftersom det handlar om 

miljonbelopp. Följande beslut föreligger: 

2016  Backaryd 

2017  Älgbacken i Ronneby 

2018  Saxemara 

2019  Johannishus 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med 

Fritid- och kulturnämndens yttrande som underlag.  

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå förslaget med 

hänvisning till att med Hjorthöjdens och Älgbackens näridrottsplatser är 

behovet i området tillgodosett.     

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att 

med Hjorthöjdens och Älgbackens näridrottsplatser är behovet i området 

tillgodosett. 

________________ 
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§ 349 Dnr 2015-000288 109 

Besvarande av medborgarförslag från Ulf Ahlstedt 
gällande att bygga en aktivitetsplats för alla i 
Brunnsparken 

 

Sammanfattning  

Ulf Ahlstedt har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga en ”aktivitetsplats ” 

för alla i Brunnsparken.      

Bedömning 

Ulf Ahlstedts förslag: Detta är något för Parkförvaltningen. Bygg en 

”aktivitetsplats för alla” i Brunnsparken. Den ska bestå av passande 

lekredskap till barnen. Gymredskap för medelålders och nyblivna föräldrar 

och allmänsportare, två bord med dito bänkar för äldre som bara vill sitta och 

betrakta barnbarnen leka eller äta sin medhavda picknick. Gymredskapen 

kan bestå av 3-4 aktiviteter och skall befinna sig under tak. Detta för att 

dessa även skall kunna användas under vinterhalvåret. Jag tror detta kan bli 

en populär samlingsplats för nyblivna föräldrar, där de äldre i familjen samt 

för ”hurtbullarna” som håller igång under hela året. Här kan man börja och 

avsluta sitt joggingpass i Brunnsskogen. Om intresse finns så har jag både 

filmer och bilder från sådana aktivitetsplatser i Spanien. 

Kontakt har tagits med Patrik Hellsberg på tekniska förvaltningen som 

meddelar följande; 

Ett utegym finns i planerad utveckling för Snäckebacken och tekniska 

förvaltningen äskar medel för 2017-2018      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att i och med att tekniska förvaltningen planerar 

ett utegym på Snäckebacken och äskar medel till det så kan 

medborgarförslaget anses besvarat.      

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

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

uppdra kommunledningsförvaltningen att utforma ett förslag på utegym i 

Brunnsparken.     

Propositionsordning 

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

finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet samt uppdra 

kommunledningsförvaltningen att utforma ett förslag på utegym i 

Brunnsparken. 

________________ 

Exp: 

Miljösamordnare Karin Lundberg 

Kommundirektör Magnus Widén 
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§ 350 Dnr 2016-000521 319 

Förordnande av parkeringsvakter i Ronneby Kommun 

 

Sammanfattning  

Enligt 6§ i lagen om kommunal parkeringsövervakning (SFS 1987:24) skall 

parkeringsvakter förordnas av kommunen.  

Bedömning 

Sedan ett antal år tillbaka utförs viss del av parkeringsövervakningen inom 

Ronneby kommuns väghållningsområden på entreprenad via Securitas 

Sverige AB. Då företaget nu utökat sin personal med ytterligare 2 st utbildad 

parkeringsvakter krävs att även dessa förordnas av kommunen. Aktuella 

förordnanden påverkar inte avtalet med bevakningsföretaget, utan detta 

gäller oförändrat. 

Nya parkeringsvakter föreslås vara Michael Karlsén och Mattias Selander.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att KS beslutar 

- att till parkeringsvakter förordna: 

Michael Karlsén 19750302-3314  

Mattias Selander 19881119-3310 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Nicolas 

Westrup (SD), Malin Norfall (S), Roger Gardell (L) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att; 
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- till parkeringsvakter förordna: 

Michael Karlsén 19750302-3314  

Mattias Selander 19881119-3310. 

________________ 
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§ 351 Dnr 2016-000165 299 

Markanvisningstävling Kilen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar om läget gällande Kilen.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer att upplägg enligt bilagd presentation med 

stor chans möjliggör igångsättning av önskad exploatering på Kilenområdet.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att notera informationen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

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

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

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget samt att 

tjänstemannagruppen får i uppdrag att återkomma med ett 

marknadsföringsförslag för platsen Kilen samt en budget för denna 

marknadsföring.      

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar; 

- uppdra tjänstemannagruppen att återkomma med ett 

marknadsföringsförslag för platsen Kilen samt en budget för denna 

marknadsföring samt 
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- föreslå kommunstyrelsen att anta underlaget för 

markanvisningstävling samt att påbörja utannonsering. 

________________ 

Exp: 

Chef för tekniska förvaltningen Magnus Graad 

Projektledare William Lavesson 

Exploateringsingenjör Anna Hansen 
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§ 352 Dnr 2016-000409 001 

Förlängning av Folkhälsopolicy år 2016-2018 

 

Sammanfattning  

Folkhälsoarbetet i Ronneby handlar om att skapa förutsättningar för goda 

levnadsvillkor, livsmiljöer och levnadsvanor bland befolkningen. Utifrån de 

nationella målområdena för folkhälsa antog Ronneby kommun 2012 en 

folkhälsopolicy för perioden 2013-2016. Intentionen är att den ska utgöra ett 

underlag för kommunens folkhälsoarbete och ska vara ett stöd för 

nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga 

verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan 

uppnås. Den riktar sig till alla nämnder, förvaltningar och bolag i 

kommunen.  

Under 2016 ska denna policy revideras. 

Bedömning 

Under 2016 då folkhälsopolicyn ska revideras, är ordinarie 

folkhälsosamordnare föräldraledig vilket har inneburit en ökad 

arbetsbelastning för den ersättande handläggaren. 

På grund av ovan beskriven situation bedöms en revidering av 

folkhälsopolicyn under 2016 inte vara möjlig, Folkhälsopolicyn bör därför 

förlängas till år 2018.   

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige förlänga gällande folkhälsopolicy till år 2018 

Deltar i debatten 

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

och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.      
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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 förlänga gällande folkhälsopolicy till år 2018. 

________________ 
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§ 353 Dnr 2016-000497 001 

Förlängning av kommunövergripande plan för våld i 
nära relationer 2014-2016 till 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunövergripande plan mot våld i nära relationer som antogs av 

Kommunfullmäktige 2011 och senast reviderades 2014, ska vara ett aktivt 

dokument som ska utvärderas, omarbetas och antas på nytt vart tredje år. 

Enligt plan ska då revideringen genomföras under 2016 och omarbetad plan 

antas under 2017.  Ansvaret för denna samordnade utvärdering och 

omarbetning ligger på Folkhälsorådet och dess samordnare.  

Bedömning 

Då ordinarie folkhälsosamordnare är föräldraledig under stor del av 2016 

och ett handläggarbyte blivit aktuellt, görs bedömningen att en revidering 

och omarbetning av ett så viktigt dokument bör avvakta till ordinarie 

folkhälsosamordnare åter är i tjänst.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige förlänga gällande kommunövergripande plan till år 

2017 

Deltar i debatten 

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

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

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget samt lägag till 

namnet på planen i beslutet.      

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 förlänga gällande kommunövergripande plan mot våld i 

nära relationer till år 2017. 

________________ 
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§ 354 Dnr 2016-000416 101 

Besvarande av ersättningsanspråk från AB 
Hisscompaniet Skåne 

 

Sammanfattning  

Jurist Sanja Gojkovic föredrar ärendet och dess läge.       

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) och Anna Carlbrant (RP). 

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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§ 355 Dnr 2016-000527 049 

Förlängning av hyreskontrakt, Folkparksvägen 14 
(Parkdala) 

 

Sammanfattning  

Äldrenämnden har sedan två år tillbaka tecknat ett treårigt hyreskontrakt 

med Blekingebostäder AB för F olkparksvägen 14 för att bedriva 

korttidsverksamhet. Äldrenämnden hade under en period svårigheter med att 

hantera kön till vård- och omsorgsboende inom tre månader vilket fick till 

följd att korttidsplatser belades med personer i avvaktan på boende, vilket i 

sin tur fick till följd att personer som hade beslut om korttidsplats fick vänta 

på sjukhuset. 

Sju platser inom korttidsverksamheten på Vidablick omvandlades till vård 

och omsorgsboende och Folkparksvägen 14 blev en del av 

korttidsverksamheten. Numera hanterar verksamheten kön till vård- och 

omsorgsboende inom ramen av tre månader och även utslussningen från 

sjukhuset. 

I kommunens planarbete pågår arbete med en utbyggnad av antalet platser i 

vård- och omsorgsboende men då det arbetet kommer att pågå under de 

närmaste åren finns behov av att förlänga hyreskontraktet med 

Blekingebostäder med ytterligare tre år, vilket skulle innebära en förlängning 

till 2020-05-31. Nuvarande kontrakt är skrivet för perioden 2014-06-01 till 

2017-05-31.      

Beslut äldrenamnden 2016-09-14 

Äldrenämnden beslutar att: 

- upphäva tidigare fattat beslut, § 79 i protokollet från 2016-06-15. 

— föreslå Kommunfullmäktige att hyreskontraktet för Folkparksvägen 14 

förlängs med tre år, dvs. från 2017-06-01 till 2020-05-31.      

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att förlänga avtalet enligt 

förslag.      
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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; 

- hyreskontraktet för Folkparksvägen 14 förlängs med tre år, dvs. från 

2017-06-01 till 2020-05-31. 

________________ 
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§ 356 Dnr 2016-000529 011 

Planering för fler platser på framtida trygghetsboende i 
Ronneby Kommun 

 

Sammanfattning  

I Budget 2016-2017 samt plan 2018-2019 fick Miljö- och 

byggnadsförvaltningen i uppdrag att planera för fler platser för 

trygghetsboende. En rapport har tagits fram som nu presenteras. 

Arbetet har utgått från rapporten ”Marknadsanalys till Ronneby kommuns 

bostadsförsörjningsprogram” som har upprättats i samband med 

framtagandet av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Redogörelsen av 

uppdraget beskriver inom vilka kommundelar den äldre befolkningen 

förväntas öka samt kartlägger var trygghetsboende finns idag och var man 

kan förväntas sig att dessa bör planeras i framtiden. Slutligen presenteras 

lämpliga platser för nya trygghetsboenden inom kommunen.  

Denna rapport kommer att utgöra underlag till den kommande planeringen i 

form av bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan      

Bedömning 

Idag finns trygghetsboende i Ronneby stad, Eringsboda och Backaryd. I 

huvudsak förväntas äldre och 1-personshushåll att öka mest i Johannishus 

med omland, Bräkne-Hoby/Järnavik, Kallinge och Backaryd/Hallabro. Detta 

kan medföra att dessa orter kan anses som attraktiva samhällen för nya 

trygghetsboende. Ronneby tätort kan däremot vara mer attraktivt på andra 

sätt. I staden finns ett större utbud av service och aktiviteter samt närhet till 

vård vilket kan efterfrågas av äldre som har svårare att resa och förflytta sig. 

Gångavstånd till service så som mataffär, kollektivtrafik, vård, apotek och 

kommersiell service kan antas vara attraktivt för en framtida hyresgäst i ett 

trygghetsboende. 

Trygghetsbostäder inryms under beteckningen bostäder i detaljplan. Därav 

ges en stor möjlighet att inrymma trygghetsbostäder i befintliga bostadshus 

under förutsättning att övriga krav uppfylls med gemenskapslokal osv. I 

rapporten pekas platser ut som kan vara lämpliga att inrymma 

trygghetsboenden i kommunen. Dessa är förlagda till samhällena Bräkne-

Hoby, Johannishus, Kallinge samt Ronneby stad.      
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen godkänner rapporteringen av det särskilda uppdraget.      

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget samt att 

återrapportering skall ske till kommunfullmäktige.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna rapporteringen av det särskilda uppdraget. 

________________ 
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§ 357 Dnr 2016-000114 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot 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 föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 358 Dnr 2016-000113 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 359 Dnr 2013-000032 4310 

Förslag till bildande av biotopskyddsområde vid 
Karlsnäs 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-31 att ställa sig positiv till 

Skogsstyrelsens förslag om att bilda biotopskyddsområde på del av Karlsnäs 

3:2. 

Skogsstyrelsen har därefter återkommit med värdering och 

överenskommelse.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att godkänna överenskommelsen avseende biotopskydd för del av 

Karlsnäs 3:2.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att godkänna överenskommelsen avseende biotopskydd för del av Karlsnäs 

3:2. 

________________ 
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§ 360 Dnr 2011-000035 214 

Detaljplan Svenstorp 20:1 

 

Sammanfattning  

Adress: Bräkne-Hoby, Stenåsavägen. 

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2010-12-15 upprättat förslag till 

detaljplan på fastigheten Del av Svenstorp 20:1 m.fl. Stenåsa. Planens syfte 

är att i enlighet med Plan- och bygglagen utreda en flexibel exploatering av 

bostäder av varierande karaktär för att komplettera det befintliga 

bostadsbeståndet. Området ansluter till befintligt villaområde i öster. 

Planen har varit utsänd på samråd 2 under tiden 3 juni till 7 juli 2016. 

Inkomna synpunkter finns redovisade i samrådsredogörelse 2. Nu ställs ett 

utställningsförslag ut. Handlingar finns på följande länk: 

http://www.ronneby.se/svenstorp      

Bedömning 

Sedan samrådet har små ändringar gjorts i planen utifrån inkomna 

synpunkter. Prickmark till befintliga fastigheter i öst ökas från 6 till 8 meter. 

Infarten flyttas något åt väst för att skapa bättre fastighetsindelning. 

Prickmark mot Stenåsvägen tas bort och ersätts med planbestämmelser som 

reglerar placering av byggnader. Intention på ny infart till 

återvinningscentralen söder om planområdet.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget i avvaktan på 

genomförandet av utställningsförfarandet.     

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 

utställningsförfarandet. 

 ________________ 
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§ 361 Dnr 2016-000530 269 

Torp 14:1 - Information om Björstorps kvarn 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har kontaktat kommunen angående Björstorps kvarn. 

 

Länsstyrelsen anser att det är angeläget att få till åtgärder vid Björstorps 

kvarn i Bräkneån för att förbättra fiskpassagen där. För att uppnå miljömålet 

Levande sjöar och vattendrag och uppnå god ekologisk status kommer det att 

krävas åtgärder. 

 

Lantmäteriet har på uppdrag av Länsstyrelsen utrett ägoförhållandena: 

Dammen ligger delvis på en samfällighet som har fyra ingående fastigheter 

varav kommunen äger Torp 14:1. 

 

Länsstyrelsen önskar att kommunen spelar en aktiv roll i processen.  

Möjlighet till finansiering upp till 100 % finns om projektet kommer igång 

före årsskiftet.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Tommy 

Andersson (S), Roger Gardell (L) och Kenneth Michaelsson (C). 

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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§ 362 Dnr 2016-000478 261 

Risatorp 1:10 del av. Ansökan om arrendera eller köpa 
kommunägd mark 

 

Sammanfattning  

Tobias Jönsson önskar köpa en tomt på ca 1500 kvm från fastigheten 

Risatorp 1:10. Marken ligger innanför fastigheten på Östra Varevägen 18.  

Sökanden har sökt och meddelats positivt förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus.  

Bedömning 

Marken ligger utanför detaljplan och enligt Miljö- och hälsoskyddsenheten 

helt utanför den fd deponin. 

Grannen har haft synpunkter på att det inte finns någon riktig gata. Sökanden 

bör få ett servitut på infartsväg och får alltså själv anlägga och sköta 

erforderlig infartsväg.  

När kommunen sålde mark till Östra Varevägen 22 fick de först genomföra 

en geotekniska utredning av området. Det bör även sökanden genomföra 

innan avstyckning söks. 

Enligt riktlinjerna bör markpriset ligga på 160 kronor/kvm.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna markförsäljningen i enlighet med bilagt 

köpeavtal.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V), Malin 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget samt att till 

kommunstyrelsen sammanträde ge fastighetsförvaltare Eva Lydin i uppdrag 

att kontrollera eventuell placering av förskola samt deponins tidigare 

placering.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att; 

- uppdra fastighetsförvaltare Eva Lydin att till kommunstyrelsen 

sammanträde att kontrollera eventuell placering av förskola samt 

deponins tidigare placering. 

- föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna markförsäljningen i enlighet med bilagt köpeavtal. 

________________ 

Exp: 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin 
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§ 363 Dnr 2016-000462 045 

Förslag till förbättrad projektfinansiering inom 
Sydostleader 

 

Sammanfattning  

SydostLeader hemställer om att respektive medlemskommun inför uppstart 

av ett beviljat SydostLeader projekt och i avvaktan på utbetalning av EU-

stöd, ska kunna bevilja förskottsutbetalning till projektägare i 

hemkommunen. Ett absolut krav för detta förskott menar man ska vara att 

projektet prioriterats av SydostLeader och att Jordbruksverket som 

huvudman formellt beviljat detsamma.  

  Det går att söka förskott från Jordbruksverket efter beslut om stöd, om 

stödmottagaren är en ideell, ekonomisk eller samfällighetsförening samt för 

en allmännyttig stiftelse. Handläggningstiden för utbetalningar av förskott 

och projektstöd från huvudman, Jordbruksverket, är erfarenhetsmässigt 

mycket lång. Under föregående programperiod kunde det dröja upp till arton 

månader. Eftersom projektstöd ej kan ges för räntekostnader är lån från bank 

problematiskt, varför man ser att det för vissa enskilda projekt kommer att 

föreligga behov av att räntefritt kunna underlätta projektets finansiering 

under Jordbruksverkets handläggningstid.  

  Under förra programperioden arbetade dåvarande Leader Småland Sydost 

med sådana tillfälliga förskottsutbetalningar. De sex medlemskommunerna 

erbjöd projekten möjlighet att ansöka om förskott från respektive 

hemkommun i avvaktan på Jordbruksverkets utbetalning.  

Bedömning 

I syfte att tillförsäkra varje projekt en rimlig finansiering och en bra start 

finns i dagsläget följande möjligheter. 

Jordbruksverket kan på SydostLeaders rekommendation betala ut förskott 

med upp till halva det beviljade beloppet, dock max 250 000 kr.  

SydostLeader kan därutöver bevilja förskott på upp till hela den offentliga 

medfinansieringen, max 33 % av totala projektstödet. 

Förskottsutbetalningarna ska handläggas med förtur. Vidare ska man 

fortlöpande genomföra insatser för projektägare i syfta att förbättra 

delrekvisitionernas kvalitet. 
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 Då erfarenhet visar att dessa åtgärder i vissa fall inte kommer att räcka vill 

man att projektets hemkommun i förekommande fall kan stötta upp med ett 

förskott på förväntad rekvisition och/eller beviljat förskott från 

Jordbruksverket.  

 

Enligt Jordbruksverket kan stödmottagare som är en ideell förening, en 

ekonomisk förening, en allmännyttig stiftelse eller en samfällighetsförening 

ansöka om förskottsutbetalning enligt Jordbruksverkets regler. 

Projektägarens tillförlitlighet och förmåga att driva projekt är redan grundligt 

undersökt inför beviljande av ansökta projektmedel.  

 Denna typ av förskott har Ronneby kommun beviljat vid några få tillfällen 

under förra programperioden. Bland annat till Bygd i samverkan. Det visade 

sig fungera utmärkt, projekten kunde starta upp projektarbetet i tid och 

förlorade ingen värdefull projekttid. Förskottet återbetalades utan problem 

efter det att första rekvisitionens sökta medel erhållits.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun ställer sig positiv till att efter särskild prövning och i 

avvaktan på utbetalning av EU-stöd, bevilja utbetalning av förskott till 

SydosLeader projekt som genomförs inom Ronneby kommun under 

programperioden 2014-2020. Under förutsättning att: 

 

Föreningen är verksam i Ronneby kommun 

Projektägaren är en ideell förening,  

en ekonomisk eller en samfällighetsförening  

eller en allmännyttig stiftelse  

Projektet är prioriterat av SydostLeader och formellt beslut har erhållits från 

Jordbruksverket  

 

Förskottsutbetalningen ska regleras senast en vecka efter det att föreningen 

erhållit förskottslån eller första rekvisitionens sökta medel från 

Jordbruksverket respektive SydostLeader. Dock senast ett år efter 

avtalsdatum.   

 

Projektägaren ska lämna in ansökan om förskott samt kopia på beslut från 

Jordbruksverket. Ansökan ska dessutom kompletteras med kopia på ansökt 

förskott från Jordbruksverket och SydostLeader. Beslut för varje enskilt 

projekt ska hanteras i kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Ett avtal mellan projektägaren och hemkommunen ska upprättas som 

reglerar förskottets storlek samt återbetalning 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till försalget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att; 

Ronneby kommun ställer sig positiv till att efter särskild prövning och i 

avvaktan på utbetalning av EU-stöd, bevilja utbetalning av förskott till 

SydosLeader projekt som genomförs inom Ronneby kommun under 

programperioden 2014-2020. Under förutsättning att: 

Föreningen är verksam i Ronneby kommun 

Projektägaren är en ideell förening,  

en ekonomisk eller en samfällighetsförening  

eller en allmännyttig stiftelse  

Projektet är prioriterat av SydostLeader och formellt beslut har erhållits från 

Jordbruksverket  

Förskottsutbetalningen ska regleras senast en vecka efter det att föreningen 

erhållit förskottslån eller första rekvisitionens sökta medel från 

Jordbruksverket respektive SydostLeader. Dock senast ett år efter 

avtalsdatum.   

Projektägaren ska lämna in ansökan om förskott samt kopia på beslut från 

Jordbruksverket. Ansökan ska dessutom kompletteras med kopia på ansökt 

förskott från Jordbruksverket och SydostLeader. Beslut för varje enskilt 

projekt ska hanteras i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ett avtal mellan projektägaren och hemkommunen ska upprättas som 

reglerar förskottets storlek samt återbetalning. 

________________ 
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§ 364 Dnr 2016-000479 730 

Införande av LOV i särskilt boende för äldre i Ronneby 
Kommun 

 

Sammanfattning  

Med valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem avses ett förfarande 

där den enskilde har rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och 

som en upphandlande myndighet godkänt och tecknat kontrakt med. Den 

upphandlande myndigheten behöver inte tillämpa samma valfrihetssystem 

inom alla berörda områden.  

Valfrihetssystem innebär att den enskilde brukaren, som genom 

biståndsbeslut blivit beviljad insatser inom hälsovård- och socialtjänster har 

rätt att välja den utförare som ska utföra tjänsten och som kommunen 

godkänt och tecknat avtal med. Det finns möjlighet för brukaren att byta 

utförare om denne inte är nöjd med sitt val. De utförare som kommunen 

tecknar kontrakt med kommer i valfrihetssystemet att konkurrera med andra 

utförare inklusive kommunens egenregi om köp av platser. 

Ronneby kommun tillämpar sedan knappt ett år tillbaka valfrihetssystem 

inom hemtjänsten.  

Kommunstyrelsen har beslutat att ge kommundirektören i uppdrag att ta 

fram förslag till förfrågningsunderlag för införande av LOV i särskilt boende 

för äldre. Kommunstyrelsens beslut 6 september 2016 § 272.  

Bedömning 

Mot bakgrund av det anförda föreslås kommunfullmäktige besluta att 

valfrihetssystem för särskilt boende för äldre införs i Ronneby kommun.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att valfrihetssystem 

för särskilt boende för äldre införs i Ronneby kommun.  

 

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) och Roger Gardell (L). 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

48(53) 
2016-09-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar, med stöd av Roger Gardell (L), 

bifall till förslaget. 

Malin Norfall (S) yrkar, med stöd av Peter Bowin (V), avslag.      

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för eget bifallsyrkande. 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

JA-röst för Roger Fredrikssons (M), mfl. bifallsyrkande 

NEJ-röst för Malin Norfalls (S), mfl. avslagsyrkande.       

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, med fyra (4) JA-röster mot 3 (3) NEJ-röster, 

beslutar kommunstyrelsen i enlighet med Ordförande Roger Fredrikssons 

(M) bifallsyrkande. 

 

 JA NEJ 

Peter Bowin (V)  X 

Tommy Andersson (S)  X 

Malin Norfall (S)  X 

Roger Gardell (L) X  

Nicolas Westrup (SD) X  

Kenneth Michaelsson 

(C) 

X  

Roger Fredriksson (M) X  

     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att valfrihetssystem för särskilt boende för äldre införs i 

Ronneby kommun. 

________________ 
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§ 365 Dnr 2016-000506 014 

Aktuellt inom bredbandsutbyggnaden 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén informerar.      

Deltar i debatten 

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

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

Michaelsson (C). 

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. 

________________ 
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§ 366 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Energiting Sydost, 10 november, Karlshamn 

Inbjudan Utbildningsdag, ”Folkhälsa är politik”, 25 november, SoftCenter. 

Inbjudan till utbildning i valfrågor för kommunerna i Blekinge län den 12 

Oktober 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. 

________________ 
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§ 367 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Kondoleansbrev 

Länsstyrelsen Blekinge Län, Ansökan om hemsändningsbidrag 

Länsstyrelsen Blekinge Län, Blekinges bevarandeplaner förmiddag Natura 

2000 uppdateras 

Ola Svensson, Fråga om fiberutbyggnaden 

Region Blekinge, Digitalisering och delningsekonomi – trender som 

påverkar framtidens kollektivtrafik 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:47 

 

Protokoll 

Region Blekinge 2016-09-07 

Region Blekinge 2016-09-07 Sammanträdesdatum 2017 

Ronneby Kommun Kommunala Pensionörsrådet 2016-08-31 §26 

Ronneby Kommun Kommunala Pensionärsrådet 2016-08-31 §27      

 

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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen. 

________________ 
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