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§ 470 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Norfall (S) väljs att justera 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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§ 471 Dnr 2016-000560 169 

Remiss från Regeringskansliet, Försvarsdepartementet 
- Betänkande En robust personalförsörjning av det 
militära försvaret (SOU 2016:63) 

 

Sammanfattning  

Personalförsörjningen av det militära försvaret syftar ytterst till att förse 

krigsförbanden med för verksamheten utbildad personal och tillräckligt antal 

tjänstgörande under villkor som möjliggör att krigsförbanden kan användas 

på det sätt som Sveriges försvars- och säkerhetspolitik kräver. 

Utredningen bedömer att såväl det försämrade omvärldsläget som 

svårigheten att helt på frivillig grund bemanna krigsförbanden motiverar att 

regeringen fattar beslut om att skyldigheten att genomgå mönstring och 

fullgöra värnplikt åter ska tillämpas. Ett sådant beslut föreslås gälla från och 

med den 1 juli år 2017 och kommer i så fall att gälla kvinnor och män på lika 

villkor (totalförsvarsplikt)  

Bedömning 

Frågan om Försvarets personalförsörjning är en fråga som inte direkt berör 

kommunen och kommunens verksamhet. Indirekt är frågan däremot 

angelägen för Ronneby kommun eftersom Försvarsmakten lokalt och 

regionalt är en stor arbetsgivare.  

Kommunen är angelägen om att medverka till att finna former att främja 

Försvarets möjligheter att rekrytera kompetent personal och finna former för 

samverkan kring en uthållig personalförsörjning. 

Exempel på initiativ som Ronneby kommun redan tagit, i samarbete med 

F17, är etableringen av flygteknikerutbildningen. Vidare förs det samtal 

kring fördjupad samverkan för att underlätta för tidvisanställda soldater och 

officerare att arbeta och verka inom Ronneby kommun. 

Utredningens har i sitt uppdrag begränsats att inte omfatta frågan om 

dispositionsrätt av personer som exempelvis vid höjd beredskap har viktiga 

uppgifter såväl inom Försvarsmakten som i det civila samhället. Detta är en 

fråga vars betydelse ökar efterhand som allt fler personer blir en del i 

Försvarets bemanning och det civila Försvarets roll ska stärkas.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun har intet att invända mot 

förslagen som läggs fram i utredningen men vill poängterar det angelägna att 

i frågan om dispositionsrätten av personer vid eventuell höjd beredskap 

klarläggs.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutarföreslå kommunstyrelsen besluta att 

Ronneby kommun har intet att invända mot förslagen som läggs fram i 

utredningen men vill poängterar det angelägna att i frågan om 

dispositionsrätten av personer vid eventuell höjd beredskap klarläggs. 

________________ 
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§ 472 Dnr 2016-000216 040 

Tilldelning av medel till kostenheten för barn med 
permanent uppehållstillstånd 

 

Sammanfattning  

Under 2015 har andelen barn ökat i förskolor och skolor på grund av andelen 

nyanlända barn. Enligt Migrationsverket har 301 barn i åldrarna 0-19 år fått 

permanent uppehållstillstånd i Ronneby kommun. Kostenheten har vidtagit 

åtgärder för att täcka de merkostnader detta inneburit men inte lyckats fullt 

ut. För att kunna upprätthålla en fortsatt god standard på måltiderna inom 

förskola och skola ansöker kostenheten om medel för volymökningen. 

Tekniska förvaltningen har äskat medel motsvarande 8500 kr/barn/helår det 

är barnet får permanent uppehållstillstånd. 

Ärendet har tidigare behandlats i Kommunstyrelsens arbetsutskott (2016-09-

12) där arbetsutskottet föreslog att ett belopp motsvarande 7000 

kr/barn/helår skulle tilldelas Tekniska förvaltningen samt att ge 

kommundirektören i uppdrag att ta fram korrekt kostnad att ta från 

balanskonto. 

Efter kontakt och genomgång med kommunens ekonomienhet konstateras att 

någon exakt siffra är mycket svår att ta fram. Beroende på vilka faktorer man 

kan beräkna slutar beräkningarna på ett cirkabelopp. Med detta som 

bakgrund finner kommundirektören att den av arbetsutskottet föreslagna 

summan 7000: -/barn/helår är relevant.  

Bedömning 

Med hänvisning till ovanstående sammanfattning finner kommundirektören 

att den av Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslagna summan av 7000: -

/barn/helår är relevant och bör fastställas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta  

att tilldela Tekniska förvaltningen medel från balanskonto Flykting under 

ankomståret med ett belopp upp till 7000: -/barn/helår. Beloppet beräknas 

baserat på antal vistelsemånader under ankomståret.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(84) 
2016-12-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 473 Dnr 2016-000662 4018 

Ronneby kommuns miljöprogram 2017-2020 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020 

med tillhörande handlingsprogram 

Bedömning 

Bakgrund 

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020 

med tillhörande handlingsplan. Miljö och energirådet har varit styrgrupp för 

arbetet och förslaget är utarbetat av en arbetsgrupp bestående av 

tjänstepersoner från kommunens alla förvaltningar och bolag. 

Miljöprogrammet gäller för hela geografiska kommunen och grundar sig på 

de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Storslagen fjällmiljö behandlas inte i 

programmet eftersom det inte är aktuellt för Ronneby kommun. De 

nationella miljökvalitetsmålen har delats in i fem fokusområden; Klimat, 

Giftfri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk 

mångfald. Till varje fokusområde finns övergripande målsättning och mål 

med tillhörande indikatorer samt en beskrivande text om vad vi vill uppnå. 

I den tillhörande handlingsplanen presenteras aktiviteter som syftar till att 

antingen uppnå de övergripande målsättningarna eller specifika mål i förslag 

Miljöprogram 2017-2020. Förvaltningarna och bolagen har tagit fram sina 

respektive aktiviteter som de åtar sig att genomföra under perioden. För 

respektive aktivitet framgår vilken nämnd/förvaltning/bolag som har 

huvudansvar för att leda arbetet och samarbetet med övriga berörda. 

Kommunstyrelsen har en ledande roll, med kommunens Miljö- och energiråd 

som stödjande och samordnande funktion, i arbetet med att genomföra 

miljöprogrammet. 

Uppföljning sker varje år i Stratsys samt att miljösamordnaren 

sammanställer och redovisar ett bokslut i samband med kommunens 

finansiella bokslut. 

Förslaget är planerat att skickas på remiss under perioden 2017-01-11 till 

2017-04-07. Därefter bemöts inkomna yttranden och redovisas ändringar i en 

samrådsredogörelse. Ambitionen är att programmet ska antas i 

kommunfullmäktige i juni 2017.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att skicka 

Ronneby kommun Miljöprogram 2017-2020 med tillhörande handlingsplan 

på remiss under perioden 2017-01-11 till 2017-04-07.  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att skicka Ronneby kommun Miljöprogram 2017-2020 med tillhörande 

handlingsplan på remiss under perioden 2017-01-11 till 2017-04-07. 

________________ 
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§ 474 Dnr 2016-000677 101 

Internkontrollplan 2017, Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom 

varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller 

motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 

god intern kontroll kan upprätthållas.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har arbetat med 2016 års avvikelser men gör 

bedömningen att arbetet med en del av dessa kommer att behöva fortsättas 

med under 2017.  

Rapportering av kontrollmomenten i internkontrollplanen sker inte förrän i 

början av 2017 vilket gör att den exakta omfattningen av 2017 års 

internkontrollplansarbete inte är känd. Avvikelser i förgående års 

internkontrollplan förs automatiskt över till årets.  

Under 2017 kommer också arbetet med interkontrollplanen att justeras för att 

bättre matcha de tillämpningsanvisningar som finns för internkontrollplanen.  

Tekniska förvaltningen vill under 2017 komplettera internkontrollplanen 

med följande punkt. 

Inkommande faktura, betalning i tid 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att anta föreslagna kontrollmoment ur Tekniska 

förvaltningens ”Intern kontroll - Förslag på kontrollmoment” för 2015-2017.  

Deltar i debatten 

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

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

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att alla Ronneby kommuns bilar 

ska märkas upp med loggotype, att användande av kommunens bilar på icke 
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arbetstid ska läggas till som kontrollpunkt samt i övrigt bifall till 

tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- uppdra tekniska förvaltningen att märka upp Ronneby kommuns alla 

bilar, 

- tillföra användande av kommunens bilar på icke arbetstid som 

kontrollpunkt i internkontrollen, 

- efter tillförande av föreslagen kontrollpunkt anta föreslagna 

kontrollmoment ur Tekniska förvaltningens ”Intern kontroll - Förslag 

på kontrollmoment” för 2015-2017. 

________________ 
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§ 475 Dnr 2016-000678 730 

Återrapportering avseende kommunfullmäktiges beslut 
§ 292/2016- utvärdering av 2015 års resultat i 
kommunernas kvalitet i korthet (KKIK), Äldrenämnden. 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25 § 292 uppdrogs till 

nämnderna att utvärdera 2015 års resultat samt att rapportera eventuellt 

vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen i december 2016. Vidare beslutade 

äldrenämnden 2016-10-12 § 116 att uppdra till äldreförvaltningen att till 

sammanträdet i november återkomma med en analys och kommentarer av 

resultaten i kommunernas kvalitet i korthet. 

Resultatet år uppdelat i tre grupper, grönt, gult och rött och står i förhållande 

till övriga deltagande kommuners resultat. Grönt tillhör den bästa tredjedelen 

i riket, gult medel och rött den sämste tredjedelen i riket. Detta innebär att ett 

resultat som har blivit sämre jämfört med tidigare år kan bli grönt medan ett 

resultat som har blivit bättre kan vara rött.      

Bedömning 

Äldreförvaltningen i Ronnebyhar i alla mätningar haft gröna siffror när det 

gäller kostnader per plats i vård- och omsorgsboende och har så också 2015 

trots en relativt stor ökning mot tidigare år. Då en orsak är att 

lokalkostnaderna är inräknade från och med 2015 så påverkar det alla 

kommuner likvärdigt vilket gör att relationstalen är de samma. Kostnaden 

för en hemtjänsttimme ligger i jämförelse under rikets snitt men inom 

området gult vilket vill säga medel. Hemtjänsttimmen har ökat med två kr i 

jämförelse med 2014. En orsak är att vissa områden har flera vårdtagare med 

få insatser vilket innebär högre kringtid bl. a i form av ökad andel restid. En 

annan kan vara att vissa områden har tappat vårdkrävande ärenden och inte 

kunnat anpassa personalstyrkan tillräckligt snabbt. En tredje påverkande 

orsak är hur jämförande kommuner har effektiviserat sin hemtjänst. 

Resultatet gällande kontinuitet i hemtjänsten är grönt trots försämrad värde. 

Trenden har en längre tid pekat på att flera med omfattande insatser bor kvar 

i det ordinära boendet vilket innebär flera besök per dygn för var och en. 

Därmed ökar antalet besökande personal. En annan tänkbar orsak är att 

kortfrånvaron är hög och då det blir flera personal i omlopp inom enheterna. 
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När det gäller kontakt via telefon och e-post har det gått ut sex till tolv 

samtal och sex till tolv mail till några i förvaltningen. Hur snabbt det har 

svarats och hur väl frågan har besvarats ligger under rikets snitt samt att 

resultatet har försämrats i jämförelse med tidigare år. När det gäller intresse 

och information, engagemang och bemötande har resultatet förbättrats och 

ligger på 100 %. 

Tiden för att svara på mail har i stort förbättrats jämfört med tidigare år trots 

att en fråga inte har besvarats. När det gäller avsändarinformation har 

resultatet försämrats i jämförelse med 2014 då 9 % inte har fullständiga 

uppgifter i sitt svarsmail. 

Äldreförvaltningen är stor och det har tyvärr inte gått att få information på 

lägre nivå än förvaltningsnivå.  

Åtgärder 

Effektivisering i hemtjänst har förvaltningen arbetat med under ett antal år 

med gott resultat. 

Arbete pågår kontinuerligt när det gäller kontaktmannaskap och 

ruttplanering. 

Förvaltningen har informerat om och gått igenom de centrala riktlinjerna 

både vad gäller telefoni och e-post. 

En utmaning för äldreförvaltningen är att minska sjukfrånvaro, vilket är en 

del av målarbetet för 2017-2018.   

Beslut äldrenämnden 2016-11-16 

Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsen rapporterar om de 

nedåtgående trenderna vad gäller resultaten inom delområdena; 

A) Andelen äldre, som erbjuds daglig utevistelse 

B) Andelen äldre, som har någon närvarande i dödsögonblicket 

De delområdena skall följas upp i det framtida budgetarbetet samt i 

kommande internkontrollplan. 

I övrigt notera informationen till protokollet 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet bordläggs.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 476 Dnr 2016-000618 379 

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av 
solel (ER 2016:16) samt förslag till heltäckande 
solelstatistik (ER 2016:20) 

 

Sammanfattning  

Miljö- och energidepartementet har inbjudit Ronneby kommun att lämna 

yttrande på förslag till strategi för ökad användning av solel samt förslag till 

heltäckande solelsstatistik. 

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en strategi för 

hur användningen av solel ska kunna öka i Sverige, samt analysera hur solel 

ska kunna bidra till att Sverige på sikt ska ha 100 procent förnybar energi. 

Energiöverenskommelsen, som slöts i juni 2016 mellan fem av riksdagens 

åtta politiska partier, är en överenskommelse om den svenska energipolitiken 

med mål om 100 % förnybar elproduktion 2040. Syftet med 

överenskommelsen är att skapa långsiktiga spelregler för den svenska 

energiförsörjningen. För att solel ska kunna bidra till att uppnå målet om 100 

procent förnybar elproduktion till 2040 måste produktionen öka jämfört med 

dagens marginella nivå. Energimyndigheten menar att denna nivå kan öka 

till mellan 5 och 10 procent av den totala elanvändningen i Sverige 2040. 

Förslaget till strategi innehåller en målbild, som visar på tre utbyggnadsfaser 

för solelproduktion. De tre olika utbyggnadsfaserna är: etablering, 

expandering och fortsatt kommersiell utbyggnad. Strategin identifierar vilka 

förutsättningar som behöver finnas på plats vid nedslagsåren 2022 respektive 

2040 för att möjliggöra en säker marknadsutveckling av solceller i Sverige. 

Energimyndighetens förslag till strategi fokuserar på de två första faserna, 

etablering och expansion.  

Strategin är framtagen ur ett systemperspektiv, där helheten, styrmedlens 

förenkling och harmonisering med varandra, samt målgruppsanpassning är 

viktiga komponenter. Förslaget till strategi innehåller två åtgärdspaket som 

grund för en ökad användning av solel i Sverige, det ena med fokus på närtid 

till 2022 och den andra på sikt mot nedslagsår 2040. Strategins första fas 

åtgärdar hinder för introduktion av små och mellanstora aktörer på 

elmarknaden. Exempel på detta är införande av ett solROT-avdrag istället 

för investeringsstöd för privatpersoner. Justeringen möjliggör att kötid för 

investeringsstödet minskar. Vidare föreslås att elcertifikat för 
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mikroproduktion ersätts genom justering av något av de andra stöden. Även 

en höjd gränsnivå för inmatningsabonnemanget ingår i justeringspaketet.  

Bedömning 

Se bilaga Förslag till yttrande över förslag till strategi för ökad användning 

av solel (ER 2016:16) samt förslag till heltäckande solelstatistik (ER 

2016:20).  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

anta förslag på yttrande över förslag till strategi för ökad användning av solel 

(ER 2016:16) samt förslag till heltäckande solelstatistik (ER 2016:20) som 

sitt eget.  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta att anta förslag på yttrande över förslag till strategi för ökad 

användning av solel (ER 2016:16) samt förslag till heltäckande solelstatistik 

(ER 2016:20) som sitt eget. 

________________ 
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§ 477 Dnr 2016-000632 052 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
asfaltsbeläggning 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun Tekniska förvaltningens upphandling av 

beläggningsarbeten på gator, vägar och gc-vägar mfl inom Ronneby 

kommuns väghållningsområde behöver förnyas och upphandlas på nytt pga 

nuvarande avtalstid går ut 2017—03-31.         

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att fastställa bifogad 

Anbudsförfrågan.      

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa 

förfrågningsunderlaget enligt tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa förfrågningsunderlaget 

avseende asfaltsbeläggning enligt tjänsteförslaget. 

Anbudsformulär utförande av beläggningsarbeten, Dir: 2016-000632 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende asfaltsbeläggning, Dir: 

2016-000632 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Patrik Hellsberg 
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§ 478 Dnr 2016-000658 053 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av livsmedel 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser Livsmedel inom områdena, färsk kyckling, djupfryst-, 

kolonial- och mejeriprodukter till kommunens verksamheter i Ronneby 

kommun. Avtalet gäller fr o m 2017-10-01 – 2019-09-30 med option på 12 

plus 12 månader.        

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlaget gällande Livsmedel.        

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa 

förfrågningsunderlaget enligt tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa förfrågningsunderlaget 

avseende upphandling av livsmedel enligt tjänsteförslaget. 

Produktlista, Dir: 2016-000658 

FFU, Dir: 2016-000658 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Teo Zickbauer 
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§ 479 Dnr 2016-000657 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av städtjänster 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser städtjänster för Ronneby kommun och Ronneby Miljö 

& Teknik AB. Avtalet gäller fr o m 2018-01-01 – 2020-12-31 med möjlighet 

till option på 12 plus 12 månader.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget avs Städtjänster.        

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 på att fastställa 

förfrågningsunderlaget enligt tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa förfrågningsunderlaget 

avseende städtjänster enligt tjänsteförslaget. 

Bilaga  Prisformulär – Objektsbeskrivning, Dir: 2016-000657 

Kvalitetsprofiler 1.1-1.3, 2.0-2.1, 3.0, 4.0, 5.0-5.7 samt 6.0, Dir: 2016-

000657 

Stadshuset, Dir: 2016-000657 

FFU, Dir: 2016-000657 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Teo Zickbauer 
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§ 480 Dnr 2016-000217 040 

Tilldelning av medel till kostenheten för asylsökande 
barn 

 

Sammanfattning  

Vid KSau 2016-11-21 återremitterades aktuellt ärende för samordning 

mellan berörda förvaltningar. 

 

Bedömning 

Samråd har skett, mellan Inger Hjort och Elena Johansson, där man enats 

kring följande procentsatser avseende kostenhetens tilldelning av 

kommunens erhållna bidrag från Migrationsverket (justering från tidigare 

förslagsskrivelse): 

Förskola från 12% till 8%. 

Förskoleklass från 15% till 12%. 

ÅK 1-6 från 8% till 6%. 

Beloppen är justerade motsvarande ingen frukost eller mellanmål från 

förskola upp t o m åk 6. Avseende förskolebarnens belopp är det under 

förutsättning att de går 5 timmar 3 dagar i veckan. Gör de inte det så ska 

inget erhållet bidrag överföras till kostenheten. Detta innebär att uppföljning 

per individ krävs, avseende om respektive barn går 3 eller 5 timmar per dag, 

något som Utbildningsförvaltningen skall redovisa i efterhand. 

Nytt förslag på tilldelning till Kostenheten blir därmed enligt tabell 1 nedan: 

 (Tabell 1) 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen föreslår att KF 

beslutar: 
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-att Kostenheten tilldelas medel av kommunens erhållna bidrag från 

Migrationsverket för måltidsfinansiering för asylsökande barn enligt 

redovisade procentsatser i tabell 1 ovan.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 481 Dnr 2011-000035 214 

Detaljplan Svenstorp 20:1 

 

Sammanfattning  

Adress: Bräkne-Hoby, Stenåsavägen. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 december 2010 att ge 

planenheten i uppdrag att ta fram ett förslag på detaljplan för del av 

Svenstorp 20:1 m.fl. Stenåsa. 

Det är nu fråga om antagande av planen. 

Fullständiga handlingar finns på www.ronneby.se/svenstorp      

Bedömning 

Planförslaget har handlagts enligt normalt förfarande och var senast på 

utställning under tiden 2016-09-30 t.o.m. 2016-10-28. Inkomna skrivelser 

under utställningen har sammanfattats och kommenterats i ett utlåtande. Bl.a. 

har Länsstyrelsen inget att erinra och gjort bedömningen att detaljplanen inte 

kommer att prövas. En skrivelse har inkommit från en granne som är emot 

exploatering av den tätortsnära skogen som är ett omtyckt promenadområde 

med rik och vacker natur.      

Förslag till beslut 

Att Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplanen för del av Svenstorp 

20:1 m.fl. Stenåsa, Bräkne-Hoby upprättad den 6 december 2010 och 

reviderat den 16 november 2016.      

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

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 anta detaljplanen för del av Svenstorp 20:1 m.fl. 

Stenåsa, Bräkne-Hoby upprättad den 6 december 2010 och reviderat den 16 

november 2016. 

________________ 
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§ 482 Dnr 2016-000283 261 

Jarl 9 - Ansökan om att arrendera eller köpa 
kommunägd mark 

 

Sammanfattning  

Ägarna till Jarl 9 önskar arrendera mark utanför sin fastighet för att använda 

som parkeringsplats.  

Bedömning 

Enligt sökanden är det svårt att hitta parkeringsplats i Bergslagen och att en 

del fastighetsägare i området anser sig ha ensamrätt på den enda allmänna 

parkeringsplatsen. Tillfrågade grannar är positiva till att marken används 

som parkeringsplats och de har pratat om att dela på arrendet. 

 

Området ligger i detaljplanen som allmän plats gata och bör enligt 

stadsarkitekten inte upplåtas för privat ändamål. Även gatuenheten är kritisk 

och menar att hela området behövs som vändplats och att det är där snön 

brukar läggas upp.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan 

om arrende för parkeringsplats.  

Deltar i debatten 

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

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

Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå ansökan om arrende för 

parkeringsplats i enlighet med tjänsteförslaget.      

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 avslå 

ansökan om arrende för parkeringsplats.  

________________ 
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§ 483 Dnr 2016-000676 251 

Hjortsberga 4:73 - delexploatering Johannishus 

 

Sammanfattning  

I en detaljplan i södra Johannishus från 1982 finns ett område som inte är 

exploaterat. Området kan ge 6 tomter. Nu finns det en eventuell köpare till 

en av tomterna. Tekniska förvaltningen ser ett behov av att det ska finnas 

någon tomt i Johannishus och föreslår därför en delexploatering av 2 tomter.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har i samråd med Ronneby Miljö- och Teknik AB 

tagit fram kalkyl avseende exploateringskostnader vilka kalkyleras uppgå till 

700 000 kronor, se bilagd kalkyl. Området ligger utanför VA-område varför 

kommunen bygger ut detta. Området ligger inom E.ON:s elområde och 

anslutningsavgifter för el tas ut av dem, vilket inte ingår i tomtpriset enligt 

nedan. 

Markytan som tas i anspråk av denna delexploatering är ca 2 600 kvm.  

Av de kalkylerade kostnaderna gäller 440 000 kronor mark och anslutningar 

och ska belasta föreslaget balanskonto för exploatering. 260 000 kronor är 

kostnader för gata och belysning, som kommunen är huvudman för och 

kommer att tas upp som en anläggningstillgång. 

Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och upplöses i takt 

med kommande intäkter från tomtförsäljningar. 

Driftkostnad för skötsel av den nyanlagda gatumarken uppgår till ca 5 000 

kronor/år. I detta inkluderas främst barmarks- och vinterunderhåll samt 

gatubelysning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige: 

att besluta om en delexploatering av Hjortsberga 4:73, enligt bilagd karta. 

att tilldela Tekniska Förvaltningen 700 000 kronor i exploateringsmedel för 

plangenomförande av infrastruktur mm inom Hjortsberga 4:73. Finansiering 

skall ske genom extern upplåning.  

att ge Tekniska Förvaltningen i uppdrag att påbörja marknadsföring och 

försäljning av tillskapade tomter. 
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att fastställa tomtpriserna enligt bilaga. 

att tilldela Tekniska Förvaltningen 5 000 kronor/år för uppkomna 

driftkostnader. 

att tilldela Tekniska Förvaltningen 13 000 kronor/år för uppkomna 

kapitalkostnader.  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- besluta om en delexploatering av Hjortsberga 4:73, enligt bilagd 

karta. 

- att tilldela Tekniska Förvaltningen 700 000 kronor i 

exploateringsmedel för plangenomförande av infrastruktur mm inom 

Hjortsberga 4:73. Finansiering skall ske genom extern upplåning.  

- uppdra Tekniska Förvaltningen att påbörja marknadsföring och 

försäljning av tillskapade tomter.  

Karta Hjortsberga, Dir: 2016-000676 

________________ 
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§ 484 Dnr 2016-000684 253 

Ugglan 34 - Försäljning av tomt 

 

Sammanfattning  

Ugglan 34, Glasbacken 4, en tomt på 572 kvm har varit till försäljning hos 

mäklare en längre tid. Nu finns ett bud på 575 000 kronor inklusive el- och 

VA-anslutningar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna försäljning i enlighet med budet.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige godkänna försäljning i enlighet med budet på 575 000 

kronor inklusive el- och VA-anslutningar. 

________________ 
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§ 485 Dnr 2016-000675 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen öst 

 

Sammanfattning  

Stejo designbyrå AB önskar köpa ca 7000 kvm mark från Ronneby 22:1.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt bilagt avtal.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige godkänna försäljning enligt bilagt avtal. 

Avtalsförslag Stejo, Dir: 2016-000675 

________________ 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(84) 
2016-12-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 486 Dnr 2013-000344 339 

Tillsyn av nedsågade träd i en biotopskyddad allé längs 
med Reddvägen 

 

Sammanfattning  

Undertecknad informerar kommunstyrelsen om hur bestridandet till mark- 

och miljööverdomstolen har utformats och i vilket läge tvisten är för 

närvarande. Underlag har bilagts till denna skrivelse.  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen att notera informationen till 

protokollet.  

(Undertecknad: Biträdande jurist, Sanja Goikovic) 

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD). 

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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§ 487 Dnr 2016-000590 007 

Remiss från revisionen  

Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och 
uppsikt över de kommunala bolagen 

 

Sammanfattning  

Undertecknad har av kommundirektören fått i uppdrag att ta fram ett förslag 

till svar till Ronneby kommuns interna revisorer avseende granskning av 

kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över de kommunala bolagen. 

Undertecknad har förutsatt att rapporten har sakgranskats av intervjuade 

funktionerna, däribland kommunstyrelsens presidium. 

(Undertecknad: Biträdande jurist, Sanja Goikovic) 

Ernst & Young (EY) har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i 

kommunen granskat kommunstyrelsens ägarstyrning och uppsikt över 

kommunens bolag. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna 

underlag för att uttala sig om kommunstyrelsens ägarstyrning är tillräcklig i 

förhållande till de krav som ställs i kommunallagen och aktiebolagslagen.  

EY har gjort flertalet iakttagelser i sin granskning.  

Det råder viss begrepps- och aktualitetsförvirring bland de styrande 

dokumenten.  

Ägardirektiv inte antas vid bolagens stämmor.  

Den koncernövergripande policyn gällande kommunens bolag betraktas inte 

som ett ägardirektiv av bolagen.  

Avsaknad av resurser på kommunledningskontoret för att bistå 

kommunstyrelsen med dess styrning och ledning, samt uppsiktsplikt i 

förhållande till kommunens bolag.  

Kommunstyrelsen har inte fattat några årliga beslut om bolagens verksamhet 

bedrivits i enlighet med ändamålet och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Till dessa iakttagelser har EY rekommenderat följande: 
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Att kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga bolag följer den 

koncernövergripande policyn ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och 

dess helägda aktiebolag”. Dokumentet bör även antas på bolagens stämmor.  

Kommunstyrelsen bör se över och samla ägardirektiven och tillse att dessa 

antas på bolagens stämmor.  

Kommunstyrelsen bör tydliggöra kommunstyrelsens uppsikt av de 

kommunala bolagen genom att ta fram och besluta om en strategi för 

uppsikt.  

Kommunstyrelsens årliga prövning av om bolagens verksamhet bedrivits i 

enlighet med fastställt ändamål och inom ramen för de kommunala 

befogenheterna bör tydliggöras med ett separat beslut.  

Bedömning 

Formaliagranskning av bolagsordningar och ägardirektiv  

Revisorerna har i granskningen uppmärksammat att ingen av de 

kommunalägda bolagen har vid respektive bolags bolagsstämma antagit 

ägardirektiven som antagits av kommunfullmäktige. Det innebär att 

ägardirektiven inte är bindande för bolagen. Enligt granskningen framgår det 

även att senast ett ägardirektiv fattades för AB Ronnebyhus och ABRI var i 

kommunfullmäktige 29 februari 2012. Även Ronneby Miljö och Teknik AB 

fick ägardirektiv 2012 men har därefter fått ägardirektiv 26 november 2015 

avseende bredbandsutbyggnad. Nämnda ägardirektiv är inte tagna på 

bolagsstämma och således inte bindande för bolagen.  

Revisorerna anser att det råder begreppsförvirring som bidrar till otydlighet 

vid implementering av ägardirektiv och ombudsmannainstruktion i bolagen. 

De kommunala bolagen har inte uppfattat den rådande policyn ”Policy och 

direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag”. Vid intervju 

med bolagens VD:ar har det även framkommit att bolagen har tolkat 

revisionskriterier som ägardirektiv. Revisorerna anser även att den rådande 

policyn närmast är att betrakta som ett ägardirektiv och att ägardirektiven 

närmast liknar ombudsmannainstruktion till bolagsstämman.  

Kommunstyrelsens yttrande: 

Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning i denna del av 

granskningen. Det har varit känt att styrdokumenten måste revideras, dock 

har detta arbete bromsats upp med anledning av brist på tid under flera år. 

Av den anledningen söker nu kommunstyrelsen en lösning på problemet med 

hjälp av en extern konsult. Den externa konsultens uppdrag är att få ordning 

på formalia, renodla språket för att undvika begreppsförvirring och i största 

allmänhet tydliggöra vad de kommunala bolagen ska förhålla sig till. Vidare 

är det bekymmersamt att ägardirektiv inte antas av bolagsstämman, då detta 
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försvårar en effektiv styrning. Även detta ska påtalats till den externa 

konsulten.  

Kommunstyrelsens styrning och uppsikt  

Revisorerna har uppmärksammat att det saknas en utpekad strategi för 

kommunstyrelsens uppsikt, med undantag för ett ägardirektiv som reglerar 

återrapportering. Kommunfullmäktige följer upp bolagens verksamhet 

genom årsredovisningar och delårsbokslut. Kommunfullmäktige gör även 

fastställda uppföljningar genom tertialuppföljning, delårsrapporten och 

årsredovisning. Bolagens VD:ar bjuds även in till kommunstyrelsen för att 

informera om bolagens verksamhet m.m. Kommunen upprättar inte årliga 

beslut om kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagen i vilken 

kommunstyrelsen ska pröva om verksamheten är förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

Revisorerna anser att styrningen i detta avseende kan utvecklas om rutiner 

för styrning och ledning klargörs och om ägarstyrningen prioriteras i högre 

utsträckning. Granskningen tyder på att kommunledningen saknar 

möjligheter att bistå kommunstyrelsen att styra samt utöva sin uppsikt över 

de kommunala bolagen. Revisorerna har även gett rekommendationen att 

kommunstyrelsen bör separera besluten om bolagens årsredovisningar från 

besluten om verksamhetens ändamålsenlighet. Detta eftersom det ska 

tydliggöra kommunstyrelsens prövning om den verksamheten som bolaget 

har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med de fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna.  

Kommunstyrelsens yttrande:  

Kommunstyrelsen delar revisorernas uppfattning. Kommunen har genom att 

överlämna en del av uppdraget av att revidera befintliga styrdokument tagit 

ett första steg mot att åtgärda bristerna i uppsikten. Kommunstyrelsen 

tillstyrker att en utarbetad rutin för styrning bör utarbetas så att uppsikt kan 

utövas över bolagen. Utan en god bolagsstyrning urholkas syftet med att äga 

bolagen överhuvudtaget, varför kommunstyrelsen även delar revisorernas 

uppfattning om att ägarstyrningen bör prioriteras i verksamheten.  

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utarbetat principer för 

ägarstyrning i kommunala bolag. Av SKL:s rekommendationer framgår att 

det krävs informell styrning i form av samråd och dialog mellan kommunen 

och bolag. Dialogen bör ske återkommande. Genom dialog kan ägarens 

förväntningar på bolaget tydliggöras och ägarens uppfattning om innebörden 

i bestämmelserna i bolagsordningen och ägardirektiven kan utvecklas.  
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Vad gäller separationen av beslut om årsredovisning och beslut om 

ändamålsenlig verksamhet delar kommunstyrelsen revisorernas uppfattning. 

Prövningen om bolagets är ändamåls- och kompetensenlig är en uppgift som 

kan läggas på utredare eller jurist inom kommunen. 

Rapportering till kommunfullmäktige  

Revisorerna anser att återrapporteringen till kommunfullmäktige är 

tillräcklig.  

Kommunstyrelsens yttrande:  

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot denna del av granskningen. 

 

Sammanfattningsvis delar kommunstyrelsen revisionens uppfattning i stora 

delar och har påbörjat en översyn av styrdokumenten med stöd av en externt 

stöd. Den externa konsulten ska alltså se över styrdokumenten, lägga fram 

förslag på en strategi för uppsikt och se över befintliga ägardirektiv.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge ovan yttrande som svar på identifierade 

förbättringsområden i revisionens rapport ”Granskning av kommunstyrelsens 

ägarstyrning och uppsikt över kommunens bolag”.  

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

anta förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

ovanstående yttrande som sitt svar på identifierade förbättringsområden i 

revisionens rapport ”Granskning av kommunstyrelsens ägarstyrning och 

uppsikt över kommunens bolag”. 

________________ 
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§ 488 Dnr 2015-000423 109 

Besvarande av medborgarförslag - Saknar flaggor vid 
villa Vassen och Restaurang Karön. 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren anser sammanfattningsvis att översyn bör genomföras 

avseende flaggning vid Villa Vassen och Restaurang Karön.  

Bedömning 

Karön-Ekenäsområdet är ett område där besöksantalet varierar stort mellan 

sommartid och övriga tider på året. I dagsläget kan det beskrivas som ett 

turistmål under sommartid, emedan det nästan enbart besöks av boende inom 

Ekenäsområdet under övriga delar av året. Karön har dessutom starkt 

begränsad tillgänglighet under de tider då färjetrafiken inte är öppen. 

I dagsläget arrenderas området av två olika arrendatorer, där en arrendator 

ansvarar för den samlade restaurangverksamheten och där den andre 

arrendatorn ansvarar för gästhamn, färjetrafik och stugby. Kravet på 

säsongsöppethållande varierar, men i dagsläget kan detta grovt sammanfattas 

med att verksamheten främst bedrivs mellan maj-september. 

Tekniska förvaltningen håller med om att planering för hur flaggning skall 

genomföras bör fastställas. Under de tider respektive del av anläggningen är 

öppen anser Tekniska förvaltningen att flaggning med svensk fana mm bör 

genomföras vid allmänna flaggdagar, emedan flaggning ej bör genomföras 

då respektive del av anläggningarna är stängda. Kombination mellan 

kommunens flaggor och den svenska fanan skall även kunna förekomma vid 

andra tillfällen än vid allmänna flaggdagar, till exempel vid evenemang eller 

liknande. Antalet allmänna flaggdagar under 2016 uppgår till 16 st varav 

antalet under maj-september uppgår till 7 st.  

Kostnadsmässigt anser inte Tekniska förvaltningen att ett genomförande 

enligt förslaget ovan innebär märkbara förändringar då detta är något som 

löses i samråd med ansvariga arrendatorer. Skulle beslut om flaggning på 

samtliga allmänna flaggdagar året om fattas, innebär det dock extraarbete. 

Framför allt skulle krav på flaggning vintertid på Karön vara 

kostnadsdrivande då detta kräver tillgång till båt samt tidvis till och med är 

svårgenomförbart beroende på väderlekssituationer mm.  
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Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att krav på flaggning med svensk fana bör 

ställas vid allmänna flaggdagar under den tidsrymd respektive del av 

anläggningarna är öppna för allmänheten, emedan krav på flaggning ej bör 

ställas då respektive del av anläggningarna är stängda.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att krav på flaggning med svensk fana bör ställas vid 

allmänna flaggdagar under den tidsrymd respektive del av anläggningarna är 

öppna för allmänheten, medan krav på flaggning ej bör ställas då respektive 

del av anläggningarna är stängda. 

________________ 
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§ 489 Dnr 2015-000148 109 

Besvarande av medborgarförslag från Cecilia Carlberg 
om att öppna upp en möjlig körriktning mellan området 
Påtorp och Hamnvägen/Gärestad för att minska 
belastning på övriga vägar 

 

Sammanfattning  

Cecilia Carlberg har lämnat ett medborgarförslag om att öppna upp en 

möjlig körriktning mellan området Påtorp och Hamnvägen/Görestad för att 

minska belastning på övriga vägar då alla som bor i Påtorp och kör bil, 

pendlar och ska ut från Ronneby måste korsa rondell och infart vid centrum. 

I klykan mellan Rönnbärsvägen och Enbärsvägen finns det idag en fin 

cykelbana. Möjlighet till att bredda för att även kunna användas till bilväg 

får gärna utredas vidare utav kommunens samhällsplanerare.  

Bedömning 

Samma bedömning ligger till grund för detta medborgarförslag som 

Tekniska förvaltningen lämnat till medborgarförslag med diarienr: 2015-

000210 gällande att kommunen bygger en bilväg Påtor-bussvändplanen till 

vägen som ansluter till E22.  

Föreslagen ny vägsträckning har diskuterats sedan länge. I befintlig 

detaljplan över Påtorpsområdet från 1976 finns ny vägsträckning i anslutning 

till nuvarande bussvändplats utritad. I samband med etableringen av Soft 

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

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

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

markförhållanden samt skyddade skogsområden blev det inget av dessa 

projekt varvid även diskussionen om behov av ny väg bordlades. 

Baserat på tidigare genomförda utredningar och översiktliga projekteringar 

gör Tekniska förvaltningen bedömningen att föreslagen väg inklusive 

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

storleksordningen 12-15 Mkr att bygga ut inklusive anslutning till 

Hamnvägen (delvis Trafikverkets väghållningsområde) via cirkulationsplats. 

Avseende behov av föreslagen vägsträckning ser inte Tekniska förvaltningen 

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

samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning av projektet i dagsläget inte skulle 

generera positivt utfall, utan skall projektet genomföras måste andra 
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anslutande projekt finnas med och driva behovet. I det uppstartade 

översiktsplanearbetet bör denna vägsträckning dock ses över och bedömas 

tillsammans med övriga möjligheter i och i anslutning till Påtorpsområdet. 

Baserat på bedömningen ovan anser Tekniska förvaltningen att 

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

det uppstartade översiktsplanearbetet 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att medborgarförslaget avslås 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige besluta 

Att medborgarförslaget avslås. 

________________ 
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§ 490 Dnr 2016-000349 109 

Besvarande av medborgarförslag  Öppna upp c-plan på 
Brunnsvallen för allmänheten 

 

Sammanfattning  

Lillian Orrgren har lämnat in ett medborgarförslag angående högre staket 

runt idrottsplatsen i Ronneby.  

Bedömning 

Förslagsställarens text 

 Då det idag finns mycket barn i området Blasius- Pederholm, som har behov 

av att roa sig, behöver C-planen öppnas upp. I alla fall på eftermiddagen och 

kvällen. Jag tror att en del problem försvinner om barn och unga har något 

vettigt att göra. 

Sätt ett högre staket, i enlighet med ritningen, och flytta nuvarande grind vid 

Föreningsgatan. 

Vad jag förstår har det varit skadegörelse på målnäten, ta bort målnäten och 

sätt upp fasta mål. Barnen ska inte klippa upp näten för att komma in och 

spela. 

Detta kan kosta pengar, men skadegörelse kostar mer 

 

Fritid- och kulturnämndens yttrande 

Med tanke på att ytan är liten som en spontanidrottsplats samt att en översyn 

av befintligt staket är på gång ser vi möjligheter att se över det inkomna 

förslaget samt att undersöka möjlighet att realisera hela eller delar av 

förslaget efter en analys av området. Det handlar nya grindar och möjlighet 

att avgränsa ytan från Brunnsvallen. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget då det redan håller på att realiseras inom befintlig budget 

i samråd med tekniska förvaltningen. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget då det redan håller 

på att realiseras inom befintlig budget i samråd med tekniska förvaltningen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska 

anses besvarat.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 
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§ 491 Dnr 2016-000398 109 

Besvarande av medborgarförslag Inte lätt att vara 
cyklist i Ronneby. 

 

Sammanfattning  

Mats Karlsson framför i ett medborgarförslag att det är dags att se över hur 

cyklister tar sig fram i staden och skyltningen för dessa. Han pekar på ställen 

i centralorten där cyklister och gående blandas och behovet av att freda 

trottoarerna. Förslaget är att kommunen tittar över problematiken och gör det 

lättare för cyklisterna att ta sig fram i trafiken.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen som 

lämnat följande remissvar: ”Tekniska förvaltningen har påbörjat arbetet med 

bättre skyltning av våra gång- och cykelvägar och det kommer att fortgå 

även i fortsättningen. GC-banan och gångbanan på Kungsgatan är ett 

exempel på det påbörjade arbetet.” Förvaltningen föreslår att 

medborgarförslaget ska vara besvarat.  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

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 besluta att medborgarförslaget anses vara besvarat. 

________________ 
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§ 492 Dnr 2015-000529 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om att 
flygbussarna ska stanna på resecentrum i Ronneby 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att flygbussarna som trafikerar linjen 

Karlskrona- Kallinge - Karlskrona också skall göra uppehåll och betjäna 

flygresenär som önskar resa från och till resecentrum i Ronneby.  

Bedömning 

Flygbusstrafiken mellan Karlskrona och flygplatsen i Kallinge omfattas inte 

av s k trafikplikt. Detta för att denna trafik kan bedrivas kommersiellt och 

inte behöver subventioneras med skattemedel. Det är därför privata aktörer 

som har hand om denna trafik och kommunen har ingen beslutanderätt över 

om dessa bussar ska trafikera även resecentrum i Ronneby. 

Ronneby kommun har dock sett behovet av att det finns alternativ till taxi 

när det gäller trafikering mellan centrala Ronneby och flygplatsen. Detta har 

framförts till Blekingetrafiken och Region Blekinge som fattar beslut om 

trafikering. Inget beslut i den riktningen har dock hittills tagits. I gällande 

trafikförsörjningsprogram står att diskussioner förs om att hitta en 

behovsstyrd flygplatsförbindelse i Blekingetrafikens regi. 

Medborgaren föreslås kontakta bussbolagen som i dagsläget trafikerar 

sträckan Karlskrona – Kallinge flygplats för att framföra önskemål om 

flygbuss även mellan centrala Ronneby och flygplatsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bordlägga ärendet.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 493 Dnr 2015-000154 109 

Besvarande av medborgarförslag från Magnus 
Johannesson om att stärka Karöområdets möjligheter 
"förbind fastland och ö med gångtunnel och brygga" 

 

Sammanfattning  

Magnus Johannesson har inkommit med förslag på att stärka Karöområdets 

möjligheter genom att förbinda fastlandet och ön med en gångtunnel och 

brygga. Medborgaren anser att Karön idag har begränsad tillgänglighet och 

att den begränsar utvecklingspotentialen som finns för området.   

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har vid tidigare tillfälle uppskattat kostnader för att 

anlägga en bro över ån vid Ronnebyhamn till ca 46 Mkr i 

investeringskostnader samt drygt 1 Mkr/år i drift- och underhållskostnader.  

Det finns många aspekter som påverkar bedömningen av lämplighet och 

möjlighet att kunna genomföra medborgarförslaget. Grovt kan den 

sammanlagda kostnaden beräknas överstiga kostnaden för att anlägga en bro 

över ån vid Ronnebyhamn. Med tekniska förvaltningens tidigare uppskattade 

kostnader som underlag bedömer jag att medborgarförslaget bör avslås.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.   

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall avslag i enlighet med 

tjänsteförslaget.      

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 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

________________ 
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§ 494 Dnr 2015-000531 109 

Besvarande av medborgarförslag - Skydda Karön 

 

Sammanfattning  

Mats Karlsson föreslå i ett medborgarförslag att Karön ska skyddas på 

motsvarande sätt som Brunnsparken. Han föreslår också att 

informationsskyltar sätts upp om stigsystemet samt villorna på ön.  

Bedömning 

Karön är såsom förslagsställaren skriver inte skyddad genom kulturreservat 

eller byggnadsminnesförklaring som Brunnsparken. Ön omfattas inte heller 

av områdesbestämmelser eller detaljplan. Dock finns generella 

skyddsbestämmelser i Plan- och bygglagen samt att ön även omfattas av 

strandskydd enligt Miljöbalken. Området omfattas av det förslag till 

riksintresseområde för friluftslivet som för närvarande finns på 

Naturvårdsverket för beslut. Länsstyrelsen har också tankar på att förslå att 

Karön ska ingå i riksintresseområde för kulturmiljön. Frågan om öns skydd 

har tidigare diskuterats i kommunen och fördelar respektive nackdelar har 

redovisats för politiken bl a i samband med en förfrågan om att köpa ön. 

Kommunen tillskrev länsstyrelsen 2008 om att länsstyrelsen skulle utreda 

möjligheten att skydda befintliga natur- och kulturvärden genom 

kulturreservatsbestämmelser. Länsstyrelsen svarade 2012 att man för 

närvarande inte hade resurser att utreda frågan och avskrev hemställan från 

kommunen från vidare handläggning. 

Kommunen är medveten om Karöns värde och i samband med bl a 

bygglovsärenden som rör Karön skickas dessa på remiss till Blekinge 

museum för yttrande. Avseende markarbeten kräver de tillstånd från 

länsstyrelsen. Om ön framöver kommer att omfattas av riksintresse innebär 

att det att områdets värden inte får påtagligt skadas.   

Medborgarförslaget innehåller också förslag om skyltning. Det finns idag 

skyltning med information om öns historia och karta där stigsystemet på ön 

framgår liksom placering och namn på de olika villorna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara 

besvarat.    



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(84) 
2016-12-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

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 anse medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 
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§ 495 Dnr 2015-000114 823 

Besvarande av medborgarförslag från Ingemar 
Magnusson gällande upprustning av Blekingeledens 
Ronnebyetapper 

 

Sammanfattning  

Ingmar Magnusson förslår i ett medborgarförslag att kommunen rustar upp 

Blekingeledens Ronnebyetapper och ser över ledmärkning och kartmaterial. 

Kommunfullmäktige beslutade att remittera ärendet till Fritid och 

Kulturnämnden.  

Bedömning 

Av fritid och kulturnämndens protokoll framgår att det under 2015 sjösattes 

ett samarbete mellan kommunbygderådet och förvaltningen där en 

inventering skulle göras av hela sträckningen för Blekingeleden genom 

Ronneby kommun. Bygd i samverkan, ideell förening har sedan genom sitt 

arbetslag ”Attraktiv Landsbygd” på uppdrag av fritid och kulturförvaltningen 

och utifrån inventeringens resultat, tagit fram en åtgärdsplan för 

Blekingeleden. Utifrån denna åtgärdsplan genomför man nu en upprustning 

med röjning och markeringar av en del av leden. Denna upprustning planeras 

vara klar i december 2016. Resterande Ronnebydel upprustas på 

motsvarande sätt och med samma mål, men då av ett arbetslag knuten till 

arbetsmarknadsenheten och tekniska. 

Projektet Attractive Hardwoods, ägs av Skogsstyrelsen och syftar till att öka 

populariteten och antalet besökare till ädellövskogar. Projektet innehåller 

också åtgärder för att öka affärsmöjligheterna för lövskogsområden genom 

satsningar som ska utveckla dem att bli destinationer för gränsöverskridande 

ekoturism. Inom detta projekt kommer Region Blekinge att jobba aktivt med 

Blekingeleden och man har anställt en resursperson på 50% för detta. Det 

ska tas fram kartmaterial, informationsmaterial och göras 

marknadsföringsinsatser för hela leden. Man ska också utreda lämplig 

huvudman för ledens fortsatta skötsel, användning och utveckling. Därmed 

anses medborgarförslaget vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat då arbete med 

Blekingeleden pågår enligt ovanstående. 

________________ 
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§ 496 Dnr 2014-000462 109 

Besvarande av medborgarförslag från Molly Olofsson 
angående nya tassar på stolarna i Knut Hahnsskolan 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit från Molly Olofsson, elev på Knut 

Hahnsskolan, som upplever obehag av skrapande ljud från stolar som dras på 

golvet vid lektionernas slut. Hon föreslår nya tassar alternativt nya stolar.  

Bedömning 

Då detta anses vara ett arbetsmiljöproblem bör ärendet hanteras av 

verksamheten. Medborgaren föreslås vända sig till skolans elevråd.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag i enlighet med 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget 

________________ 
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§ 497 Dnr 2014-000499 109 

Besvarande av medborgarförslag från Johan Hejdeman 
om att anlägga passage mellan E22 och Skärsjön 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit från Johan Heideman som föreslår att en 

passage ska anläggas nedanför vägsträckan E22 och Skärsjön. Den befintliga 

är för smal, anses som obehaglig och i vissa fall riskabel att passera. Syftet 

med ny passage är att göra spåret kring Skärsjön tillgängligare, attraktivare 

och säkrare för allmänhet och skolor.  

Bedömning 

Att tillgängliggöra och säkra tillgången till platser/besöksmål ligger i allas 

intresse. Tillgången till naturområden är en förutsättning för ett bra och 

utvecklande friluftsliv. Fritid- och kulturnämnden har beslutat (Dnr 2015-

36 810) att ställa sig bakom att en översyn görs gällande passage till 

Skärsjön.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen förordas få i uppdrag att utreda kostnad och 

möjligheter inför budget 2018. Ärendet översänds till kommunstyrelsen för 

beslut.  

 

Deltar i debatten 

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

och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

uppdra tekniska förvaltningen att utreda kostnad och möjligheter för att 

anlägga passage nedanför vägsträckan E22 och Skärsjön inför budget 2018.  

 ________________ 
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§ 498 Dnr 2015-000236 109 

Besvarande av medborgarförslag från Tommy Kalmteg 
angående omfördelning av medel så att fibernätet kan 
utvecklas 

 

Sammanfattning  

Tommy Kalmteg pekar vikten av befolkningens tillgång till bredbandsfiber 

för att hela kommunen skall leva, även landsbygden. Han föreslår att 

kommunfullmäktige ta ställning till och omfördelar medel så att minst 90% 

av befolkningen har tillgång till bredbandfiber 2020.  

Han föreslår vidare att medel som är tänkta att utveckla sopsorteringen på 

Miljöteknik senareläggs och att dessa medel omfördelas så att fibernätet kan 

utvecklas.  

Bedömning 

Kommunfullmäktige antog 2015-11-26 en bredbandstrategi.  

Strategin anger målsättningar avseende bredbandstillgången 2020 i Ronneby 

kommun. Målen är att år 2020 finns ett sammanhängande öppet och robust 

fibernät som genom samverkan mellan marknadsaktörerna utgör grunden för 

Ronnebys digitala kommunikationsbehov. År 2020 har minst 90 % av 

Ronnebys hushåll och företag tillgång till bredband om minst l00Mbit/s. År 

2020 har alla Ronnebys offentliga verksamheter och skolor tillgång till 

bredband om minst l00Mbit/s. Strategin innehåller också ett antal 

rekommendationer samt en handlingsplan för genomförande och uppföljning 

av prioriterade åtgärder i syfte att nå uppsatta mål. 

I samband med att strategin antogs beslutade även kommunfullmäktige att ge 

Ronneby Miljö och Teknik AB ett ägardirektiv att bygga ut Ronneby 

kommuns bredbandsnät för att nå det nationella målet att 90 % av alla 

hushåll och företag skall ha möjlighet till bredband med minst 100 Mbit/s till 

och med år 2020 

Ronneby Miljö och Teknik AB fick också i uppdrag att inför varje års 

investeringsbudget upprätta finansieringsplan gällande bredbandets 

lånebehov. 
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Eftersom kommunfullmäktige redan beslutat i enlighet med 

medborgarförslagets innehåll förslås att medborgarförslaget beslutas vara 

besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat 

med ovanstående.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget är besvarat då 

kommunfullmäktige redan beslutat i enlighet med medborgarförslagets 

innehåll enligt ovanstående. 

________________ 
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§ 499 Dnr 2016-000110 109 

Besvarande av medborgarförslag angående 
uppförande av lägenheter mm för föreningar 

 

Sammanfattning  

Mats Bjelland har inlämnat ett medborgarförslag till Kommunfullmäktige i 

Ronneby kommun där han föreslår att kommunen ska uppföra en fastighet 

med ca 20 lägenheter, konferensrum, utökat med omklädning för KSK, 

friidrott. Syftet med uppförande ska vara att alla som utövar någon form av 

idrott ska kunna ta del av denna anläggning och att lägenheterna ska kunna 

disponeras fritt under tiden april-juli till alla föreningar som har ett behov. 

Medborgarförslaget föreslår också att en ny klubblokal ska uppföras istället 

för den barack som KSK disponerar idag. Anläggningen ska ligga i 

anslutning till Soft Arenan. Fullständigt medborgarförslag är bilagt till denna 

skrivelse.  

Bedömning 

Medborgarförslaget aktualiserar flera rättsliga frågeställningar. Kommunen 

ska ägna sig åt verksamhet som faller inom det kommunala ändamålet, 2 

kap. 1 § kommunallagen. Verksamhet som faller inom fritidsverksamhet 

brukar generellt betraktas som att den är i enlighet med kommunala 

kompetenser och ändamål. Dock är det viktigt, att när insatser görs mot 

fritidsverksamhet i kommunen, att dessa riktar sig till en större allmänhet 

och inte enbart kommer några få kommunmedlemmar till gagn.  

Enligt 2 kap. 2 § kommunallagen framgår det att kommunen måste behandla 

sina medlemmar lika om det inte av t.ex. av lag framgår att särbehandling är 

tillåten. Detta är vad som kallas för likställighetsprincipen, vilken främst är 

ett utflöde om en tanke om en ekonomisk rättvisa. Syftet med dessa 

bestämmelser är att samtliga kommunens medlemmar ska kunna 

tillgodogöra sig de gemensamma resurserna kommunen förfogar över genom 

rättvis fördelning. Att låta uppföra bostäder som enbart är till gagn för 

idrottsutövande kommunmedlemmar kan vara ett åsidosättande av 

likställighetsprincipen. Eftersom byggandet och driften av anläggningen är 

förenad med stora kostnader, kan även detta vara en sådan faktor som gör att 

genomförandet kan ses som ett åsidosättande av kommunallagen och även 

EU:s statsstödsregler.  
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Medborgarförslaget kan också betraktas i ljuset av den bostadsbrist och 

behov av nybyggnation av lägenheter som kommunen är i behov av i 

dagsläget. I den senaste rapporten till Boverket konstaterades det att det i 

Ronneby kommun råder bostadsbrist. Kommunstyrelsen har även lagt fram 

förslag (dnr 2016-000603) där det framgår att en satsning på nybyggnation 

av bostadslägenheter är en prioriterad uppgift. Undertecknad tolkar detta 

som att nybyggnation och bostadsbristen hanteras på annat sätt i dagsläget. 

Undertecknad finner att genomförande av förslaget är förenat med stora 

juridiska risker ur ett kommunalrättsligt perspektiv. Vidare bedöms 

medborgarförslaget som att den föreslagna åtgärden enbart kan komma att 

gynna en mindre del av kommunens medlemmar. Konsekvenserna av att 

genomföra det i strid med kommunalrättsliga principer är att en 

laglighetsprövning i förvaltningsrätt kan bli aktuell. 

 (Undertecknad: Biträdande jurist, Sanja Gojkovic) 

.  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta om att 

medborgarförslaget ska avslås.   

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag i enlighet med 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta om att medborgarförslaget ska avslås. 

________________ 
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§ 500 Dnr 2015-000601 101 

Besvarande av motion angående förbud mot IS 
symboler från kommunfullmäktigeledamot Christer 
Leksell (SD) 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna anser att all form av våldsbejakande extremism är 

förkastlig och att det i Ronneby kommun bör upprättas en plan för att 

motverka och försvåra alla kända våldsbejakande organisationer. Som första 

steg bör kommunen ställa sig bakom ett beslut om att förbjuda alla former av 

IS-symboler då IS (Islamiska staten, undertecknads anm.) är en organisation 

som under en religiös förespegling bedriver regelrätt terroristverksamhet 

som skulle kunna bedömas som rent folkmord. Att kunna ge våra 

medborgare trygghet är för oss en självklarhet och vi anser att om man inte 

gör något, så är det samma sak som att ge fritt spelrum att propagera för 

sådant vi i vanliga fall hade rapporterat direkt, så som tex nazism. 

Sverigedemokraterna i Ronneby föreslår därför att: 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till införandet av nolltolerans mot IS-

symboler, samröre med -och rekryteringsförsök till denna våldsbejakande 

organisation i Ronneby kommun.  

Bedömning 

Motionen uttrycker två förslag som är väsentligen olika. Det ena rör ett 

förbud mot alla former av IS-symboler och det andra är införandet av 

nolltolerans mot IS-symboler, samröre med –och rekryteringsförsök till 

organisationen IS.  

Undertecknad har i utredningen funnit att i och med Ronneby kommuns 

handlingsplan mot våldbejakande extremism, beslutad av 

kommunfullmäktige 2016-05-26 § 214, att motionen till viss del förlorat sin 

aktualitet. Handlingsplanen uttrycker ett förhållningssätt till våldsbejakande 

extremism som är i linje med motionens förslag om nolltolerans. Islamistisk 

våldsbejakande extremism ingår i handlingsplanen och är även en del av den 

statliga nationella samordningen mot våldsbejakande extremism. Genom 

antagandet av nämnd handlingsplan bedömer undertecknad att kommunen 

redan tagit ställning i frågan på ett tydligt sätt 
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Vad gäller motionens förslag att förbjuda alla former av IS-symboler är detta 

en fråga som har konstitutionell förankring men som inte har prövats i 

svensk domstol. Förbud mot att använda extremistiska symboler som t.ex. 

hakkors i offentliga miljöer har sedan länge bedömts som hets mot folkgrupp 

enligt brottsbalken 16 kap. 8 §. En liknande parallell skulle tänkas göras i 

fråga om symboler som uttrycker annan form av extremism. Frågan har dock 

inte prövats i svensk domstol än, varför det ännu inte är klargjort under 

vilken lag i brottsbalken ett sådant förbud skulle kunna täckas in.   

Vidare måste även andra konstitutionella frågor beaktas. Enligt grundlagen, 

regeringsformen, framgår det i 8 kapitlet vilken normgivande instans i 

samhället som får utfärda bindande föreskrifter. Av 8 kap. 2 § framgår det att 

det är riksdagen som har befogenhet att fatta beslut som rör förhållandet 

mellan den enskilde och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna 

gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp mot den enskildes 

personliga och ekonomiska förhållanden. När det föreligger på så vis, att det 

inte finns lagligt stöd för att inskränka åsiktsfriheten för den enskilde från att 

använda IS-symboler, skulle ett kommunalt förbud innebär en kränkning av 

2 kap. 1 §, opinionsfriheterna och frånsteg från 8 kap. 2 § regeringsformen. 

Därtill ska den offentliga makten utövas under lagarna, 1 kap. 1 § 

regeringsformen.  

Resultatet av hur lagarna får tillämpas i detta fall är inte förenligt med det 

politiska ställningstagande mot radikalisering och våldsbejakande extremism 

som råder, både på en nationell och regional nivå. Detta ger givetvis en 

inkonsekvent bild av hur hanteringen av förekomsten av IS-symboler ska 

hanteras.  

Det föreligger inget hinder för att kommunen fortsättningsvis ska ta starkt 

avstånd från förekomsten av dessa symboler i form av nolltolerans, men det 

finns ingen rättslig grund att införa ett kommunalt förbud då detta skulle vara 

i strid med regeringsformen enligt undertecknads bedömning. I övrigt 

förutsätter undertecknad att arbetet mot våldsbejakande extremism ska göras 

inom ramen för den handlingsplan som gäller.  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår att kommunstyrelsen i sin tur föreslår att motionen är 

besvarad i och med bedömningen ovan.  

(Undertecknad: Biträdande jurist, Sanja Gojkovic) 

Deltar i debatten 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad i och med bedömningen ovan.  

________________ 
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§ 501 Dnr 2016-000621 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktige 
ledamoten Amani El-Ali Mazloum (S) om att införa 
rökförbud på alla kommunens lekparker. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Amani El-Ali Mazloum (S) har lämnat in en 

motion angående rökförbud på samtliga av kommunens lekparker. 

Ledamoten anger att både aktiv och passiv rökning är farligt och ohälsosamt. 

Att välja att röka är upp till var och en, men att bidra till att utsätta andra som 

inte har gjort samma val är inte acceptabelt. Idag råder det rökförbud på 

många platser, men inte på kommunens lekparker.  

Bedömning 

Enligt tobakslagen (1991:581) finns möjligheter till att begränsa rökning i 

vissa lokaler och utrymmen, samt på vissa områden utomhus.  

I motionen föreslås att rökning förbjuds på lekplatser på allmän platsmark. 

Av 2 § 1 pt tobakslagen framgår det att rökning är förbjuden i lokaler som är 

avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn 

och ungdom, samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid 

förskolor och fritidshem. Detta kan alltså innefatta lekplatser, fast på 

områden som är i samband med skolverksamhet på ett eller annat sätt. I 

dagsläget finns det inget förbud i tobakslagen mot att röka utomhus.  

Skulle kommunen genomföra ett rökförbud på lekplatser på allmän 

platsmark så kan det inte i dagsläget förenas med någon sanktion. Förbudet 

skulle vara tandlöst i förhållande till sitt ändamål. Kommunen kan inte, om 

ett förbud går igenom, tvinga rökare att avlägsna sig från en lekplats på 

allmän platsmark. Dock föreslås det från den sittande regeringen ett förslag 

om att förbjuda rökning på allmän plats utomhus i den statliga utredningen 

En översyn av tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, SOU 

2016:18. Förslagen väntas träda i kraft 1 januari 2018. 

Folkhälsomyndigheten har i den utredningen föreslagit ett rökförbud bl.a. på 

lekplatser med anledning av folkhälsan. 

Då det inte finns lagligt stöd för rökförbud på kommunens allmänna 

lekplatser kan ett alternativ vara att låta sätta upp skyltar med texten 

”Rökning undanbedes!”.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att bordlägga ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 502 Dnr 2015-000536 192 

Besvarande av motion till fullmäktige i Ronneby 
angående Tjärö. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell (SD) och Nicolas Westrup 

(SD) har lämnat en motion där det föreslås att kommunjuristen ska få i 

uppdrag att undersöka möjligheterna att förvärva Tjärö (ön) och dess 

anläggningar, samt att undersöka hur verksamheten på ön kan drivas vidare. 

Fullständig motionstext är bilagd till denna skrivelse.  

Bedömning 

Undertecknad har funnit i utredningen att motionen har förlorat sin aktualitet 

i och med att Tjärö, med tillhörande anläggningar som tidigare har ägts av 

paret Althin redan har övergått till ny ägare genom förvärv. I och med att 

verksamheten har tagits över finns det inte längre någon anledning att vidare 

utreda frågan om förvärv eller verksamhetsdrift 

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att motionen är att 

anse som besvarad i och med bedömningen ovan.  

(Undertecknad: Biträdande jurist Sanja Goikovic) 

 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

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 i sin 

tur föreslå kommunfullmäktige att motionen är att anse som besvarad i och 

med bedömningen ovan. 

________________ 
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§ 503 Dnr 2015-000624 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Christer Leksell (SD) angående tidsbegränsad talartid 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell har genom Sverigedemokraterna lämnat in en motion 

angående tidsbegränsad talartid. Sverigedemokraterna i Ronneby anser att 

det bör införas tidsbegränsning i den tid man har till förfogande då man 

begär ordet, respektive begär replik med anledning av att fullmäktigemötena 

har en tendens att ibland dra ut på tiden. 

Sverigedemokraterna föreslår således att  

Kommunfullmäktige inför en tidsbegränsning på 8 minuter då man har 

begärt ordet och oförändrat 2 minuter då man begär replik.  

Bedömning 

I arbetsordning för kommunfullmäktige, som är under revidering för 

närvarande, finns redan regler för talarordning och ordning vid 

sammanträdena. Bland annat finns redan en 2 minuters-regel när ledamot 

begär replik genmäle, slutreplik och slutgenmäle. Det finns för närvarande 

inte en regel för länge en talare får tala när denne har begärt ordet.  

Något rättsligt hinder för att begränsa tiden för hur länge deltagande 

fullmäktigeledamot får tala finns inte och därmed kan det ses som att det inte 

finns ett förbud mot att införa talartidsbegränsning. Det finns exempel från 

andra kommuner där en tidsbegränsningsregel förekommer.  

För att införa en talartidsbegränsning på 8 minuter krävs det att 

arbetsordningen för kommunfullmäktige revideras då detta är det viktigaste 

dokumentet som reglerar hur ett fullmäktigesammanträde ska gå till.  

Kommunfullmäktiges presidium har av undertecknad begärts att yttra sig i 

frågan, se bilagt yttrande från Nils Ingmar Thorell. Nedan följer svaret:  

”Christer Leksell (SD) har i en motion yrkat att Kommunfullmäktige ska 

införa tidsbegränsningar. Frågan om tidsbegränsningar har diskuterats i 

Kommunfullmäktiges presidium vid flera tillfällen och också tillsammans 

med gruppledarna. 

Förutsättningarna för detta är att alla i Kommunfullmäktige är överens om 

att införa tidsbegränsning. Sådana överenskommelser har inte kunnat 

genomföras. 
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Mot den bakgrunden föreslår Kommunfullmäktiges presidium att motionen 

avslås.”  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att motionen ska 

avslås.  

(Undertecknad: Biträdande jurist, Sanja Goikovic) 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag i enlighet med 

tjänsteförslaget.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att i sin 

tur föreslå kommunfullmäktige att motionen ska avslås. 

________________ 
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§ 504 Dnr 2014-000266 140 

Besvarande av motion angående näringslivets 
utveckling  

 

Sammanfattning  

Anna Carlbrant (RP) har inlämnat följande motion: 

Förutsättning och syfte 

Ronneby kommun har utmärkta möjligheter att bli en bra kommun ur 

näringslivssynpunkt. Ett starkt näringsliv är motorn i samhället och utgör 

grunden för resurserna till skola, vård och omsorg. Ett svagt näringsliv 

medför stora svårigheter för kommunen att utvecklas. Näringslivet ger också 

möjligheter för organisationer och föreningar att utvecklas t.ex.  inom 

idrotten och ungdomsverksamheten.   

Nya företag och utveckling av befintliga företag innebär stora möjligheter till 

ökad sysselsättning. 

 

Nuläge 

Tyvärr har Ronneby kommun inte uppfattats positivt varken utanför 

kommunen eller inom kommunen. För några års sedan låg kommunen på 

290:e och sista plats i Svenskt Näringslivs ranking över näringslivets 

förutsättningar.  

Under de senaste åren har flera insatser gjorts för att förbättra företags och 

företagares möjligheter till bättre möjligheter att starta och att utveckla 

företag. Dessa insatser har delvis lyckats. Näringslivsmiljön har förbättrats i 

vår kommun. 

Den höga arbetslösheten påverkar kommunens utveckling på ett negativt sätt 

vilket innebär utflyttning från kommunen. 

 

Fortsatt utveckling 

Ett första steg har tagits och nu måste denna positiva trend fortsätta.  

 Vi föreslår 

 att en utredning tillsätts för att undersöka möjligheterna för att bilda ett 

näringslivsbolag/utvecklingsbolag. 
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Förslag till direktiv för utredningen 

Utredningen skall analysera förutsättningarna samt föreslå åtgärder för att 

möjliggöra bildandet av ett näringslivsbolag/utvecklingsbolag. 

Gruppen bör bestå av politiker med kompetens från ledning och styrning av 

företag samt representanter från näringslivet  

 

Följande områden ska bearbetas: 

Startande av företag. 

Utveckling av befintliga företag. 

Initiera och verka för att företag och företagare utanför kommunen etablera 

sig i Ronneby kommun. 

 

Följande operativa områden ska också beaktas: 

Samverkan med befintliga företag och organisationer, t.ex. 

Nyföretagarcentrum, ALMI, banker, försäkringsbolag, revisionsbolag, 

universitet, högskolor och övriga skolor.  

Genomförande av marknadsanalys, som ska leda till 

marknadsföringsaktiviteter såsom näringslivsdagar, mässor och aktiviteter 

även utanför länet. 

Genomförande av information till och utbildning av företag och företagare. 

Genomförande av information om kommunens förutsättningar, resurser och 

kompetens i näringslivsfrågor. 

 

För bildandet av näringslivsbolag/utvecklingsbolag ska följande analyseras: 

Bolagsform, ägarskap, krav på kompetens på anställda och styrelse. 

Aktiekapitalets storlek (vid val av aktiebolag som bolagsform i övrigt annat 

startkapital), krav på avkastning samt avkastningens användande. 

Operativa mål.  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till näringslivschef Torbjörn Lind som har 

lämnat följande yttrande: 
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”Flera av de områden som i motionen lyfts fram för riktade åtgärder i 

kommunens näringslivsarbete har idag sin självklara plats i befintlig 

näringslivsplan.  

Vad gäller start av nya företag så har kommunen utökat stödet till såväl NFC 

som Ung Företagsamhet. 

Riktade insatser mot gruppen nyanlända entreprenörer har genomförts under 

2016 och planeras fortsätta under 2017. 

För att stimulera till utveckling av befintliga företag har Business Ronneby 

startats upp med en samlokalisering på Soft Center där såväl lokala som 

regionala aktörer samverkar. 

Som en del av denna verksamhet genomförs löpande 

kompetensutvecklingsaktiviteter i samverkan med Kunskapskällan i syfte att 

stärka det lokala näringslivet. 

 Vi arbetar idag med stor fokusering att dra nya etableringar till kommunen, 

där vi märke ett ökat intresse. 

Vad gäller utvecklingen av vårt näringslivsklimat så har den varit fortsatt 

positiv och vi kan i senaste mätningen glädja oss åt placeringen 122 av 

Sveriges 290 kommuner. 

Vad gäller framtida organisation så pågår idag en utredning tillsammans med 

Cefur för att se vilka förutsättningar som finns i en eventuell 

sammanslagning av delar de verksamheter som i dag ligger under 

Näringslivskontoret och Cefur. Utredningen leds av Johan Sandberg med 

målsättning att presenteras för politiken senast halvårsskiftet 2017.” 

Av yttrandet framgår inget förslag till beslut; bifall eller avslag eller 

besvarat. 

Förslag till beslut lämnas därför öppet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen ska anses vara 

besvarad med de tidigare beslut som fattats i frågan.      
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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 anse motionen vara besvarad med tidigare 

beslut som fattats i frågan. 

________________ 
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§ 505 Dnr 2013-000391 101 

Besvarande av motion om att en miljon kronor från 
AFA-utbetalning avsätts till friskvårdscheckar för 
personal i Ronneby kommun, från 
kommunfullmäktigeledamöterna Anna Carlbrant (FP), 
Susanne Lundgren (M) och Marcus Jingfors (OPOL) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamöterna Anna Carlbrant (RP), Susanne Lundgren 

(M) och Marcus Jingfors (Opol) har lämnat in följande motion om att en 

miljon kronor från AFA-utbetalning avsätts till friskvårdscheckar för 

personal i Ronneby kommun: ”Som beslutats kommer AFA att återbetala 

pengar till kommuner och landsting som tidigare har betalats in till den 

kollektivavtalade sjukförsäkringen. Orsaken är minskade utbetalningar till 

sjuka. 

 

I en skrivelse från fackförbundet VISION kom förslaget att dessa pengar bör 

gå tillbaka till personalen i form av bl a hälsofrämjande åtgärder. 

 

En del i VISION:s förslag är friskvårdscheckar till kommunens personal, för 

att användas hos lokala företagare inom just friskvård. 

Utifrån ovanstående yrkar vi att en miljon kronor från AFA-utbetalningen 

avsätts till friskvårdscheckar för personal inom Ronneby Kommun, samt att 

frågan behandlas skyndsamt.”  

Bedömning 

AFA-medel utbetalades till kommunerna hösten 2013 samt 2014. 

Kommunfullmäktige beslutade respektive år hur pengarna skulle fördelas. 

Inga AFA-medel betalades ut 2015 och det kommer inte heller att göras 

någon utbetalning 2016. Motionen bör därför avslås då förslaget ej kan 

genomföras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag i enlighet med 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 
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§ 506 Dnr 2012-000434 109 

Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare 
Johannes Chen, KD, om utökning av vaktmästare vid 
skolorna 

 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen undersöker möjligheten till att ha 

färre skolenheter än 5-6/vaktmästare och att fastighetsmästarens 

ansvarsområde tydliggörs 

Bedömning 

Fr o m 2016-07-01 överförs befintlig personal- och budgetresurser för 

vaktmästarorganisationen inom fritid-och kulturförvaltningen, 

utbildningsförvaltningen, äldreförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen till tekniska förvaltningen. Budget för 

arbetsledning ingår. Tekniska förvaltningen har även fått i uppdrag att senast 

i oktober 2016 redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning av hur 

effektiviseringskravet motsvarande 2500 tkr ska verkställas med helårseffekt 

fr.o.m. 2017 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss då ärendet saknar 

beslutsförslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet då det saknar 

beslutsförslag. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Patrik Hellsberg 
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§ 507 Dnr 2012-000128 219 

Besvarande av motion angående tomtpriser i mindre 
tätorter inom Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Mats Paulsson har lagt motion angående tomtpriser i mindre tätorter inom 

Ronneby kommun där det föreslås att fastigheterna i Belganet med 

beteckningen 1:111, 1:112, 1:113, 1:114, 1:118 och 1:119 ska få nya 

fastställda priser för att möjliggöra en byggnation för nyttjande av det kapital 

som kommunen investerat i de nämnda objekten. Fastigheten Norra 

Eringsboda 1:224 bör omfattas av ett likartat beslut som fastigheterna i 

Belganet. Slutligen föreslås även att fastigheterna Kalmare 1:77 och Kalmare 

1:90 ska omfattas av ett liknande beslut. Fullständig motionstext är bilagd till 

denna skrivelse.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget, under vissa   

förutsättningar. Eva Lydin har yttrat sig i ärendet både 2012 och 2016 med 

följande bedömning. Det senaste yttrandet är bilagt till denna skrivelse. 

Nedan följer yttranden i sammanfattad form:   

Tekniska förvaltningen är positiva till att priset på dessa tomter sänks så att 

de blir sålda. 

Dock påpekas det att även om tomtpriset sänks till 1 krona bör alla betala för 

el och VA, oavsett om kommunen förbetalt det eller ej. Vissa 

frågeställningar är inte utredda, vilket framgår av tekniska förvaltningens 

yttrande. Bl.a. måste det utredas närmare vilka områden kommunen har 

förbetalt VA, om det finns bokförda värden för infrastrukturen, om 

fastigheterna är avskrivna m.m. Se bifogat tjänsteutlåtande daterat 2016-11-

24.  

I och med att ärendet har varit öppet sedan 2012 har undertecknad begärt in 

kompletterande upplysningar i ärendet. Fastigheterna är fortfarande i 

kommunens ägo enligt upplysning inhämtad från Eva Lydin 2016-11-21. 

Ur ett juridiskt perspektiv är det av vikt att utreda huruvida en kommun 

överhuvudtaget får sälja fastigheter till det föreslagna summan: 1 krona eller 

till ett symboliskt belopp under marknadsvärdet. Generellt betraktas förvärv 

(köp) av fastighet under marknadsvärdet som en gåva ur ett civilrättsligt 

perspektiv. En gåva kan ur ett kommunalrättsligt perspektiv betraktas som 
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understödjande av enskilda. Enligt kommunallagen föreligger ett generellt 

förbud att stödja enskilda privatpersoner eftersom detta är i strid med 

likställighetsprincipen. Skulle fastigheterna säljas till underpris till 

näringsidkare, kan det rättsligt klassas som att kommunen ger ett individuellt 

riktat stöd till enskilda näringsidkare, vilket enbart är tillåtet när synnerliga 

skäl föreligger för det. Synnerliga skäl är tillämpliga i de fall då det 

kommunala allmänintresset kräver det, t.ex. när det enskilda initiativet till att 

driva näringsverksamhet i kommunen är väldigt lågt. Det ska röra sig om 

situationer då bensinmackar avvecklas eller när enskilda livsmedelsbutiker 

försvinner från landsbygden eller när andra nödvändiga nyttigheter inte 

längre finns i kommunen. Detta undantag ska tillämpas väldigt restriktivt. 

Även EU:s statsstödsregler kan aktualiseras här, varför avyttring till 

underpris bör undvikas. Sveriges kommuner och landsting delar denna 

uppfattning.  

Undertecknad anser att med anledning av kommunallagens bestämmelser 

samt med hänsyn till EU:s statsstödsregler, bör fastigheterna säljas till det 

värderade marknadsvärdet och inte till underpris.  

(Undertecknad: Biträdande jurist, Sanja Gojkovic) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

motionen är besvarad i enlighet med bedömningen ovan.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 508 Dnr 2016-000689 023 

Rekrytering av förvaltningschef, äldreförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Nuvarande förvaltningschef för äldreförvaltningen, Torill Skaar Magnusson, 

slutar sin anställning i Ronneby kommun med sista anställningsdag 2017-02-

28. 

Rekrytering av ersättare bör påbörjas snarast samtidigt som en interimistisk 

lösning för tiden från det att nuvarande befattningshavare lämnar tjänsten 

och till dess att ny ordinarie innehavare är i tjänst måste lösas. 

Föreslås att kommundirektören får i uppdrag att genomföra rekrytering av ny 

förvaltningschef till äldreförvaltningen samt återkomma till arbetsutskottet 

med förslag på interimistisk lösning för den tid tjänsten är vakant.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

- att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra rekrytering av ny 

förvaltningschef för äldreförvaltningen och 

- att ge kommundirektören  i uppdrag att till arbetsutskottet lämna förslag på 

interimistisk lösning för den tid tjänsten som förvaltningschef är vakant.  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar, med stöd av Nicolas Westrup (SD) på att 

rekryteringsprocessen som tillämpades vid förra rekryteringstillfället ska 

användas även denna gång. Processen med att ta fram kandidater ska startas 

och skötas av kommundirektören och sedan presenteras för 

kommunstyrelsens arbetsutskott som sedan fattar beslut.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar uppdra kommundirektören att 

påbörja rekrytering av ny förvaltningschef till äldreförvaltningen, ta fram 

lista på kandidater för att sedan presentera dessa för kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Magnus Widén 
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§ 509 Dnr 2016-000011 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén informerar. 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma,      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 510 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Inga inbjudningar har inkommit.      

________________ 
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§ 511 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen Blekinge Län, Beslut angående rättelse av anlagd damm på 

fastigheten Törkö 1:3 i Ronneby Kommun 

Länsstyrelserna, Riktvärde för PFAS i grundvatten inför kartläggning 2016 

N-E Mattsson, Att öka förståelsen för en hög ”efterfrågeflexibilitet” i vår 

kommun 

Region Blekinge, Medlemsavgifter 2017 till Region Blekinge efter slutligt 

taxeringsutfall 

Region Blekinge, Nyhetsbrev, Sydsverige vill medfinansiera Sydostlänken 

Trafikverket, Åtgärdsvalstudie E 22 Ronneby Öst - Björketorp - Nättraby       

  

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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§ 512 Dnr 2016-000694 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen Öst 2 

 

Sammanfattning  

Hem1 önskar köpa ca 26475 kvm mark från Ronneby 22:1.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna försäljning i enlighet med bilagt 

köpeavtal.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

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 försäljning i enlighet med bilagt 

köpeavtal. 

Avtalsförslag Hem1, Dir: 2016-000694. 

  ________________ 

 

 


