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§ 161 Dnr 2014-000236 059 

Redovisning av upphandling av Elenergi  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2014-03-10 att fastställa 

presenterat förfrågningsunderlag gällande elenergi samt att en diskussion ska 

avhållas när anbuden inkommit och ska utvärderas. 

Upphandlingssamordnare Teo Zickbauer redovisar anbudsutvärderingen.    

    

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP) samt tjänstgörande ersättare 

JanAnders Palmqvist (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 162 Dnr 2014-000238 059 

Strategi angående elavtal 

 

Sammanfattning  

Med anledning av upphandlingen av elenergi lyfter fastighetschef Ola 

Liljerum samt upphandlingssamordnare Teo Zickbauer strategiska val som 

måste göras gällande bl a prismodell och nivå på miljökrav.    

 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell samt tjänstgörande ersättare 

JanAnders Palmqvist (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att  

- Bra miljövalsmärkt el ska väljas,  

- prismodellen för Ronneby kommun ska vara rörligt elpris, 

- när det är lämpligt binda elpriset för 80-90 % av Ronneby kommuns 

förbrukning. 

 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ge delegation till förvaltningschef Magnus 

Graad att när det bedöms lämpligt, och efter samråd med förvaltningarna, 

binda priset för kommunens räkning. 

________________ 

Exp: 

Ola Liljerum 

Teo Zickbauer 
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§ 163 Dnr 2014-000105 171 

Brandlarmspolicy  

 

KSAU § 89/2014 

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Vi har idag ingen policy gällande nivån på våra brandlarmsanläggningar. 

Man har historiskt sett installerat larm med olika ambitionsnivå och skydd i 

kommunens fastigheter.   

 

Bedömning 

Aktuellt dokument är framtaget av Martin Johansson vid 

Lokalförsörjningsenheten inom Ronneby kommun och avser styra upp de krav 

som skall gälla avseende brand-larms- och sprinkleranläggningar för Tekniska 

förvaltningens lokaler. Kraven som redovisas i dokumentet är i första hand 

avsedda för nybyggnation, men skall även ses som långsiktig målsättning även 

för befintliga lokaler.  

Orsaken till behovet att styra upp kraven är att skapa en tydlighet inför ny- och 

om-byggnadsprojekt samt för kommunicering med försäkringsbolag och övriga 

kommunala verksamheter.   

 

Arbetsutskottets beslut 2014-03-24 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att policyn kompletteras i enlighet 

med framförda synpunkter och därefter sänds på remiss till samtliga 

förvaltningar och bolag. 

 

Fastighetschef Ola Liljerum redovisar nytt förslag efter framförda 

synpunkter. 

   

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och tjänstgörande ersättare JanAnders 

Palmqvist (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att under rubriken 

vårdanläggningar görs ett förtydligande att det ska finnas värmedetektorer 

även i enskilda kök om det finns sådana. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta 

Brandlarmspolicyn med ovanstående förändring. 

 ________________ 
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§ 164 Dnr 2012-000311 253 

Del av Risatorp 1:10, del av Bustorp 1:1 och Bustorp 
1:25 - Önskemål att köpa mark 

 

KSAU § 180/2013 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Callenbrings önskar köpa mark i anslutning till sin gård. Marken planerar de 

att använda som betesmark och odling av vallfoder. På Bustorp 1:25 finns 

gamla grävda lergravar, sedan tegelbrukets tid, som de planerar att gräva ut, 

så att de åter kan bli en våtmark. För att kunna anlägga våtmarken behöver 

de äga marken. Skogen som finns på området ska gallras och göras mer 

tillgänglig för både betesdjur och vilda djur och för allmänheten som 

rekreationsområde.  

    

Bedömning 

Bustorp ligger mitt i landskapet mellan Ronneby tätort och kusten. Hela 

området är av stort intresse under de närmaste 20-30 åren för utveckling av 

tätorten, ex nya våtmarker, rekreationsområden eller bebyggelse. Att i 

nuläget sälja delar av området anser stadsarkitekten vara förkastligt, inte 

minst med hänsyn till svårigheten att köpa tillbaka marken om vi sen 

kommer på att den behövs.   

 

Större delen av marken är utarrenderad till Callenbrings på 5-årsavtal. För att 

beta marken och odla vallfoder krävs inte att de äger marken. 

 

För att anlägga nya våtmarker kan kommunen samarbeta som vi gjorde i 

Gärestad. 

Miljö- och Hälsoskyddsenheten har inget att erinra. De påpekar dock att det 

finns bostäder i närheten och att risken för allergi, lukt mm från betesdjur 

finns. Den finns dock redan idag i och med att de arrenderar marken. Miljö- 

och hälsoskyddsenheten förutsätter att Callenbrings tar fortsatt hänsyn till de 

boende om de avser att fortsätta hålla betesdjur där. 
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Under marken går en VA-ledning. Miljöteknik håller på att ta över denna 

ledning. Vid en försäljning av marken kommer ledningsrätt att krävas för 

denna ledning. 

Under marken går även ett fiberrör som inte får grävas av. Någon sorts 

skydd behövs även för detta. 

    

Arbetsutskottets beslut 2013-05-27 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återemittera ärendet med 

motiveringen att yttrande från Tekniska förvaltningen ska inhämtas och 

därefter återaktualisera ärendet. 

 

Tekniska förvaltningen, genom förvaltningschef Magnus Graad lämnar 

följande yttrande: 

 

Bakgrund 
Tekniska förvaltningen har blivit ombedd att yttra sig avseende rubricerat 

ärende. Efter samråd med Kommunstyrelsens ordförande skulle yttrandet 

bland annat omfatta områdets geotekniska förutsättningar. 

 

Utredning 
Tekniska förvaltningen har från WSP inhämtat resultatet av den geotekniska 

undersökningen som genomfördes för delar av området under sommaren 

2007. 

Aktuell undersökning redovisar att marken generellt sett har dåliga 

geotekniska egenskaper med ett övre skikt av torv och gyttja med varierande 

mäktighet. Därefter följer lera med inslag av siltlager ned till fast mark. 

Grundvattenytan bedöms ligga ytligt och har detekterats inom 0,5-1 meter 

under markytan. 

Generellt sett gör Tekniska förvaltningen bedömningen att samtlig 

exploatering inom ängsmarksområdet kräver grundförstärkningsåtgärder. 

Kring kanterna mot höjdpartierna förbättras dock de geotekniska 

egenskaperna radikalt varför det här är fullt lämpligt för lättare bebyggelse 

såsom bostäder mm. 

Totalt sett bedöms områdesförutsättningarna för exploatering i dagsläget 

som ekonomiskt svårgenomförbara. Beroende på framtida utveckling av 

exploateringsbehov samt genomförandeteknik kan detta dock förändras. 

Bristen på kommunal strategisk odlingsbar mark gör att all avyttring av 

denna typ av mark måste föregås av ordentlig genomlysning. Vår ståndpunkt 

är generellt att denna typ av avyttring ej skall genomföras annat än att det 

genomförs via ett markbyte där kommunen erhåller mer lämpad strategisk 

mark. 
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Tekniska förvaltningens samlade bedömning är att området skall bibehållas 

som strategisk markreserv och motsätter sig försäljning. 

 

Yttrande 
Tekniska förvaltningen redovisar markförutsättningarna ovan och motsätter 

sig försäljning. 

    

Deltar i debatten 

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

tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet sänds på remiss till 

Miljö- och byggnadsnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att sända ärendet på remiss till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 165 Dnr 2013-000317 282 

Ronneby Folkteater - hantering av hyra 

Fastighetschef Ola Liljerum lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Gamla teatern, även benämnd fd Stadshuset, hyrs för närvarande ut till 

teaterverksamhet, till annan föreningsverksamhet samt till privatpersoner. En 

lokal används också av Utbildningsförvaltningen. 

Tekniska förvaltningen har idag hyresavtal med följande hyresgäster: 

Utbildningsförvaltningen, Patricia Barbic och Kim Karlsson, Solgerd 

Bussenyus, MHF Ungdom Ronneby, Studiefrämjandet Sydost samt Ronneby 

Korpidrottsförbund. Med Ronneby Folkteater finns tre tecknade avtal från 

oktober 2012 för tre lokaldelar samt en överenskommelse om teaterlokalen 

från april 2010. Lokal-/rumsfördelning framgår av internhyresavtalet. Kopior 

på hyresavtal och överenskommelse bifogas denna skrivelse. 

Avseende två av de tre avtalen som Ronneby folkteater tecknat med 

Tekniska förvaltningen betalades inledningsvis hyran för dessa. I samband 

med ett inriktningsbeslut i Fritid- och kulturnämnden, 2013-02-07, upphörde 

dock Ronneby folkteater med denna betalning. Avseende det tredje tecknade 

avtalet har Ronneby folkteater aldrig betalat avtalad hyra. Detta innebär att 

en hyresskuld upparbetats som måste hanteras. Det som gör detta extra 

anmärkningsvärt är att Ronneby folkteater, dessutom olovandes, tagit in hyra 

för andrahandsuthyrning av teaterdelen. 

I budget 2012 fastställdes en besparing för Tekniska förvaltningen som 

byggde på att fd Stadshuset skulle avyttras. Av en total besparing på 2 Mkr 

står aktuell fastighet för 212 tkr.  

    

Utredning 

För att reda ut förhållandena krävs beslut inom samtliga tre delar. 
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Avseende hyresavtal 

Nuvarande budget Ny budget 2014

LoF LoF FoK

Externa hyresintäkter -281 000 Hyresintäkter lägenheten -51 000

Hyresintäkter Ronneby Folkteater -133000 1)

Hyresintäkter övriga enligt avtal -96000

Interna hyresintäkter -27 000 Internhyresintäkter från Utbildningsförvaltningen -27 000

Internhyresintäkter Fritid o kulturförvaltningen -336 000 336000

Planerat underhåll 0 Planerat underhåll 0

Drift 110 000 Drift 110 000

Energi 192 000 Energi 192 000

Försäkringar 7 000 Försäkringar 7 000

Avskrivningar 57 000 Avskrivningar 57 000

Internränta 22 000 Internränta 22 000

80 000 -26 000 107 000

 

 

Samtliga hyresavtal samt överenskommelsen mellan Tekniska förvaltningen 

och Ronneby folkteater skall sägas upp med omedelbar verkan. Hyresavtalen 

med övriga föreningar överlåts från Tekniska förvaltningen till Fritids- och 

kulturförvaltningen. Bifogat internhyresavtal mellan Tekniska förvaltningen 

och Fritids- och kulturförvaltningen tecknas. Aktuellt internhyresavtal har 

godkänts i Fritid- och kulturnämnden 2014-04-16. För detta måste Fritids- 

och kulturnämnden erhålla tillkommande driftmedel om 107 tkr. 

 

Avseende Ronneby folkteaters hyresskuld 

Den skuld som hittills upparbetats av Ronneby folkteater för år 2013 är 111 

tkr, 2014 (jan-maj) 55,4tkr. Total skuld är alltså i dagsläget 166,4 tkr, vilken 

ökar med 11083 kr/mån. 

 

Avseende Tekniska förvaltningens besparing efter avyttring av aktuell 

fastighet. 

Aktuell besparing omöjliggörs om avyttring ej skall ske. Följden blir att 

Tekniska förvaltningen måste tillföras driftmedel om 212 tkr/år. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår: 

- Att befintliga hyresavtal samt överenskommelsen mellan Tekniska 

förvaltningen och Ronneby folkteater sägs upp med omedelbar verkan. 
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- Att hyresavtalen med övriga föreningar inom fd Stadshuset överlåts från 

Tekniska förvaltningen till Fritids- och kulturförvaltningen. 

- Att bifogat internhyresavtal mellan Tekniska förvaltningen och Fritids- och 

kulturförvaltningen fastställs. Av förslaget framgår det att Fritids- och 

kulturförvaltningen hyr samtliga lokaler utom de som 

Utbildningsförvaltningen disponerar och den lägenhet som Patricia Barbic 

och Kim Karlsson hyr. 

- Att Ronneby folkteaters hyresskuld (för närvarande 166,4 tkr) skrivs av och 

hanteras på ett av KS centrala konton. 

- Att Tekniska förvaltningen ej skall avyttra fd Stadshuset varvid Tekniska 

förvaltningen tillförs driftmedel om 212 tkr/år för ej realiserbar besparing. 

    

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Anna Carlbrant (RP), 

tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S) samt ersättare Peter Bowin 

(V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kommundirektören ges i 

uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med inriktningen att hyresskulden 

avskrivs men att Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att hantera ärendet 

fr o m 1/9. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottets bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet ger kommundirektören i uppdrag att ta fram ett 

beslutsunderlag med inriktningen att hyresskulden avskrivs men att Fritid- 

och kulturnämnden får i uppdrag att hantera ärendet fr o m 1/9. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén 
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§ 166 Dnr 2014-000237 319 

Lokala trafikföreskrifter TBO 

 

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Enligt förordningen (2007:235) om elektroniskt kungörande av vissa 

trafikföreskrifter ska trafikföreskrifter kungöras på en särskild webbplats 

som är tillgänglig för var och en. Den särskilda webbplatsen benämns 

Svensk trafikföreskriftssamling (STFS).  

Tekniska förvaltningen har fått ett mejl från Transportstyrelsen där bristen av 

kartbilagor till föreskrifterna avseende tättbebyggt område som inte finns 

med i STFS har uppmärksammats.  

De aktuella föreskrifterna beslutades av Tekniska nämnden och kartbilagor 

bifogades som bilagor till protokollet. Detta accepteras inte av STFS. 

För att kunna tillmötesgå Transportstyrelsens krav på att föreskrifterna i sin 

helhet ska tas in i författningssamling (både med föreskrift och kartbild) 

avser Tekniska förvaltningen förnya de gamla föreskrifterna. 

De nya föreskrifterna som godkändes av KS 2014-01-14, 2013/422 §17 

kunde inte träda i kraft för att yttranden från Polisen och Trafikverket 

saknades. 

Med denna anledning har Tekniska förvaltningen varit tvungen att utfärda 

nya Lokala trafikföreskrifter och skicka dessa på remiss till Trafikverket och 

Polisen för yttrande. 

Dessa är de nya Lokala trafikföreskrifter som ska till KS för beslut: 

 

Ort  Ny föreskrift  Bilaga 

----------------------- ----------------------- ---------- 

Belganet  1081 2014-00007 1  

Kallinge  1081 2014-00008 2 

Ronneby  1081 2014-00009 3 

Bräkne-Hoby 1081 2014-00010 4 

Saxemara  1081 2014-00011 5 

Listerby  1081 2014-00012 6 

Johannishus  1081 2014-00013 7 
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Backaryd  1081 2014-00014 8 

Hallabro  1081 2014-00015 9 

Eringsboda  1081 2014-00016 10 

Gö/Millegarne 1081 2014-00017 11 

Gärestad  1081 2014-00018 12 

Järnavik  1081 2014-00019 13 

Hasselstad  1081 2014-00020 14 

 

Innehållet av föreskrifterna är det samma och dessa är bara en förnyelse av 

gamla föreskrifter som har beslutats tidigare. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslaget. 

    

Deltar i debatten 

Ledamoten Tommy Andersson (S) och tjänstgörande ersättare JanAnders 

Palmqvist (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna Lokala trafikföreskrifter. 

________________ 
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§ 167 Dnr 2014-000246 049 

Gränsdragningslista samt budgetjustering avseende 
centralisering av kommunens kostverksamhet 

 

Sammanfattning  

I Kommunfullmäktiges beslut kring Central Kostenhet, §33 2014-03-27, 

beslutades även följande: 

-Att kostchefen får i uppdrag att återredovisa exakta belopp som ska 

omfördelas från Utbildningsnämnden till Kommunstyrelsen. 

-Att ikraftträdande för den nya organisationen sker 2014-04-01. 

-Att Tekniska förvaltningen ska återkomma med en gränsdragningslista 

senast till Kommunstyrelsen i mars. Paragrafen förklaras omedelbart 

justerad. 

 

Avseende ikraftträdandet är detta genomfört och organisationsbelysning 

samt konceptutvecklingsplanering pågår för fullt. Övriga två punkter lyfts i 

detta ärende. 

    

Utredning 
Justering av budget mellan Tekniska förvaltningen och 

utbildningsförvaltningen 

Konsekvensen av centraliseringen är att samtliga måltidsrelaterade 

budgetmedel flyttas från Utbildningsförvaltningen till Tekniska 

förvaltningen. Ingen annan budgetjustering genomförs varför ärendet inte 

behöver remitteras till Utbildningsnämnden före beslut.  

 

Gränsdragningslista för centralisering av måltidsverksamheten 

Samråd har förts mellan representanter för både Tekniska förvaltningen och 

Utbildningsförvaltningen där vi försökt lyfta fram så många möjliga 

gränsdragningspunkter som möjligt för att underlätta ett gott framtida 

samarbete. Samråden har resulterat i redovisad gränsdragningslista, se 

bifogad lista. 

Information angående gränsdragningslistan har hållits för 

Utbildningsnämnden. 

    

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen föreslår  

- Att Kommunstyrelsen godkänner föreslagen budgetjustering. 
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- Att Kommunstyrelsen godkänner informationen kring redovisad 

gränsdragningslista. 

    

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S) 

samt ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) yrkar att näst sista punkten på listan 

kompletteras så att den lyder ”Uppföljning/dialog gentemot gästerna samt 

inbjudan till matråd 1 ggr/termin” och ansvarar gör Tekniska förvaltningen. 

Tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S) yrkar att ansvaret för ev 

tillgänglighetsanpassning av matsalar ska ligga på Tekniska förvaltningen. 

  

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Kenneth 

Michaelssons (C) yrkande och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på JanAnders 

Palmqvists (S) yrkande och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att budgetjusteringen ska hanteras som ett särskilt 

ärende. 

 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad gränsdragningslista med 

föreslagna justeringar. 

  ________________ 

Exp: 

Magnus Graad, Tommy Ahlquist 
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§ 168 Dnr 2013-000270 252 

Bulten 3 - Ansökan om köp av mark  

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Ägaren till Bulten 3 önskar i första hand köpa till ca 320 kvm mark i 

anslutning till sin tomt 

 

Bedömning 

Marken ligger utanför detaljplan och det är därför möjligt för lantmäteriet att 

genomföra en fastighetsreglering. 

Inga ledningar finns i området. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att sälja ca 112 kvm från Ronneby 24:2 att 

regleras in i Bulten 3. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) samt tjänstgörande ersättare JanAnders 

Palmqvist (S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet på remiss till 

Miljö- och byggnadsnämnden för yttrande. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Eva Lydin 
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§ 169 Dnr 2014-000201 253 

Hoby 19:1 - Ansökan om köp av mark 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

ElCommunication i Sydost AB arrenderar sedan 2010 del av Hoby 19:1. De 

önskar nu köpa ytan, ca 1000 kvm. 

 

Bedömning 

Marken är park enligt detaljplanen. En ny detaljplan krävs. 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar sälja ca 1000 kvm från Hoby 19:1 att regleras 

in i Hoby 1:5. Pris 150 000;- kronor. Detaljplanen ingår i priset. 

Fastighetsregleringen betalas av köparen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Kenneth Michaelsson (C) samt 

tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

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

Tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S) yrkar att avslag på förslaget 

om försäljning. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande och bifall till förslag 

till beslut. 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyren beslutar föreslå Kommunfullmäktige att sälja ca 1000 kvm 

från Hoby 19:1 att regleras in i Hoby 1:5. Pris 150 000 kronor. Detaljplanen 

ingår i priset. Fastighetsregleringen betalas av köparen. 

________________ 
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§ 170 Dnr 2013-000327 269 

Svenstorp 2:99 - Hoby GIF önskar övertar den sk C-
planen vid fotbollsanläggninen i Bräkne-Hoby 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Hoby Gymnastik- och idrottsförening önskar för en symbolisk summa överta 

äganderätten till c-planen i Bräkne-Hoby. 

Fritid- och Kulturnämnden har i beslut § 93/2013 beslutat föreslå 

kommunstyrelsen att Hoby GIF övertar befintlig mark. 

    

Bedömning 

Hoby GIF har under åren ianspråktagit mark till en c-plan. Marken ägs av 

kommunen. För att kunna söka bidrag till att riktigt iordningställa och 

underhålla ytan önskar föreningen överta äganderätten till marken för en 

symbolisk summa. 

Markområdet är ca 5 800 kvm. Eftersom det inte är en tomt utan ska 

användas som fotbollsplan borde vi kunna sälja den enligt riktlinjerna för 

småbitar, dvs 40 kronor/kvm = 232 000 kronor. Marken tillhör en större 

fastighet och en fastighetsreglering skulle krävas. 

Marken ligger utanför detaljplan och borde kunna fastighetsregleras. Vissa 

ledningar finns i marken och ledningsrätt kan krävas efter ledningsvisning. 

Marken ligger inom yttre vattenskyddsområde. 

Då kommunen på senare tid skrivit ett flertal nyttjanderättsavtal med 

föreningar som vill söka bidrag för att sköta anläggningar och prislappen inte 

kommer att bli en symbolisk summa, föreslår tekniska förvaltningen att 

kommunen i stället för att sälja marken till föreningen, upprättar ett 10-årigt 

arrendeavtal, arrendeavgift 100 kronor/år. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ett 10-årigt arrendeavtal upprättas med Hoby 

Gymnastik- och Idrottsförening om ca 5800 kvm av Svenstorp 2:99. 

Arrendeavgift 100 kronor/år.    
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Kenneth Michaelsson (C) samt 

tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att ett 10-årigt arrendeavtal upprättas med Hoby 

Gymnastik- och Idrottsförening om ca 5800 kvm av Svenstorp 2:99. 

Arrendeavgift 100 kronor/år. 

________________ 
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§ 171 Dnr 2014-000241 252 

Inköp av strategisk mark. 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

Sammanfattning  

Tekniska Förvaltningen har fått i uppdrag att söka strategisk mark för 

verksamheter kring Ronneby. 

    

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har tittat på lämpliga områden och föreslår Östra 

infarten till Ronneby som nytt verksamhetsområde. Kontakt har tagits med 

markägare. 

   

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige godkänner köpeavtalen. 

Ett nytt exploateringskonto öppnas. 

    

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S) och tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till föreslagen prisnivå. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottets bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna markköp till 

föreslagen prisnivå. 

________________ 

Exp: Eva Lydin 
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§ 172 Dnr 2013-000428 253 

Droppemåla 1:87, Bustorp 1:2 - Köp av mark för 
genomförande av detaljplan 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Den nya detaljplanen för Droppemålaområdet är snart klar. För att 

genomföra planen behöver kommunen sälja och köpa mark. 

 

Bedömning 

Längs Ekenäsvägen kan 4 nya tomter bildas. 2 av dem av mark som redan 

ägs av kommunen. För att de andra 2 ska kunna bildas behöver ägarna till 

Bustorp 1:2 köpa mark från kommunen eller kommunen köpa in Bustorp 

1:2.  

Representant för ägarna har erbjudits att köpa ca 470 kvm för 320 

kronor/kvm =150 400 kronor. Till detta kommer att iordningställa del av den 

samfällda vägen totalt ca 300 000 kronor och lantmäteriförrättning. 

Ägarna tycker det blir för mycket och önskar hellre sälja marken till 

kommunen till samma kvm-pris: Kommunen köper in Bustorp 1:2, 1510 

kvm för 483 200 kronor. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade 2014-01-20 ärendet för att 

förhandla ner priset. 

Ägarna har funderat på detta och kommer före KSAU att komma in med en 

skrivelse. De anser sig med hänvisning till historia om marken i Droppemåla 

vara berättigade till ett högre pris och säger muntligen i telefonen att 250 

kronor/kvm är det allra lägsta priset de kan acceptera =377 500;- kronor. 

Ägarna anser också att de väntat tillräckligt länge och önskar att kommunen 

köper in marken nu och inte väntar på att detaljplanen ska vinna laga kraft 

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att när detaljplanen för Droppemåla vinner 

laga kraft, köpa in Bustorp 1:2 för 377 500 kronor. 

Ett nytt exploateringskonto öppnas. 
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Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S) samt tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist 

(S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet. 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(69) 
2014-05-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 173 Dnr 2014-000240 261 

Hoby 19:1 - Ansökan om arrende för skatepark. 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Hoby GIF har planer på att göra en skatepark i anslutning till lekplatsen i 

Bräkne-Hoby. En ansökan om arrende kommer att lämnas in. För att kunna 

söka bidrag krävs ett 10-årigt arrendeavtal. 

 

Bedömning 

Hoby GIF vill använda området i anslutning till lekplatsen för att bygga en 

skatepark. De vill anlägga den längs fotbollsplanen för att kunna utnyttja 

befintliga belysningsstolpar.  

Enligt detaljplanen ska området användas för lek.  

Miljöteknik och E.On har ledningar i området som måste undvikas. 

Bygglov krävs. Föreningen ska själv prata ihop sig med grannarna. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att, om bygglov beviljas, upprätta ett 10-årigt 

arrendeavtal med Hoby GIF. Arrendeavgift 100 kronor/år. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att, om bygglov beviljas, upprätta ett 10-årigt 

arrendeavtal med Hoby GIF. Arrendeavgift 100 kronor/år 

________________ 
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§ 174 Dnr 2014-000248 253 

Stenaby 1:8 - ansökan om köp av mark 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Ägarna till Stenaby 1:8 önskar köpa till ca 620 kvm från Stenaby 1:19 för att få lite 

större tomt och möjlighet att bygga till ett garage, men också för att kunna röja lite 

bland buskagen.    

 

Bedömning 

Marken ligger inom strandskyddsområde och strandskyddsdispens krävs för att 

Lantmäteriet ska reglera området.    

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att, om strandskyddsdispens beviljas, sälja ca 620 

kvm till ägarna till Stenaby 1:8, pris 150 kronor/kvm, fastighetsregleringen och 

strandskyddsdispensen bekostas av köparna.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamoten Tommy Andersson (S) samt 

tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut men att 

ärendet stannar innan Kommunfullmäktige för att invänta Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut angående eventuell strandskyddsdispens. 

 

Tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S) yrkar att Miljö- och 

byggnadsnämnden hörs innan ärendet går vidare till Kommunstyrelsen. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att Arbetsutskottet bifaller hans eget yrkande om bifall 

till förslag till beslut. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar, att om strandskyddsdispens beviljas, föreslå 
Kommunfullmäktige att sälja ca 620 kvm till ägarna till Stenaby 1:8, pris 150 

kronor/kvm, fastighetsregleringen och strandskyddsdispensen bekostas av köparna.   

Ärendet stannar innan Kommunfullmäktige för att invänta Miljö- och 

byggnadsnämndens beslut angående eventuell strandskyddsdispens. 

________________ 
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§ 175 Dnr 2014-000184 805 

Ansökan om bidrag för genomförande av läger för barn 
från Ronneby under tiden 30 juni - 4 juli 2014 

 

Folkhälsosamordnare Jenny Andersson lämnar följande beslutsförslag 

  

Sammanfattning  

IOGT-NTO Juniorverksamhet i Ronneby i samarbete med Blekinge läns 

Nykterhetsförbund ansöker om 40 000 kronor i bidrag för genomförandet av 

lägret som traditionsenligt arrangeras för barn i Ronneby på Aspans kurs- 

och lägergård.  

 

Målet med lägerverksamheten är att: 

 

barn i årskurserna 4-6 skall få en positiv sommarupplevelse i ”kollomiljö” på 

Aspan.  

informera om riskerna med alkohol och droger 

arbeta med samarbetsövningar för att förhindra mobbing 

 

Bedömning 

Sedan 1969 har lägret genomförts på Aspans kurs- och lägergård och 

tusentals barn har haft möjligheten att tillbringa en vecka med bad och sol 

ute på Aspan. Det är i dessa tider av stor vikt att genomföra 

lägerverksamheten. Under 2013 deltog 36 barn i olika åldrar och 

representationen var sprid gällande olika samhällsgrupper.  

 

Ronneby kommun har Barn och ungdomars uppväxtvillkor som ett 

prioriterat målområde och arbetar efter ge alla barn möjligheten att växa upp 

under så goda omständigheter som möjligt. Ronneby kommun verkar även 

för att barn ska skyddas mot tobak, narkotika, dopingmedel och alkohol.  

 

Ronneby kommun beviljade 2013 bidrag om 35 000 kronor till 

lägerverksamheten. 

 

Bedömningen är att Kommunstyrelsen beviljar bidrag med 40 000 kronor 

från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter samt att IOGT-NTO 
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Juniorverksamhet i Ronneby sänder en utvärdering till Kommunstyrelsen 

under hösten 2014. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att bevilja 

bidrag om 40 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter, med villkoret att IOGT-NTO Juniorverksamhet i Ronneby sänder en 

utvärdering omfattande lägrets verksamhet samt det ekonomiska utfallet 

under hösten 2014. 

 

Deltar i debatten 

Ledamot Roger Gardell (FP) 

 

Yrkanden 

Roger Gardell (FP) yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beviljar bidrag om 40 000 kronor från Kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda utgifter, med villkoret att IOGT-NTO 

Juniorverksamhet i Ronneby sänder en utvärdering omfattande lägrets 

verksamhet samt det ekonomiska utfallet under hösten 2014. 

________________ 
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§ 176 Dnr 2014-000234 805 

UNF Blekinge - Aspanlägret 2014 

 

Folkhälsosamordnare Jenny Andersson lämnar följande beslutsförslag 

 

Sammanfattning  

Med anledning av att UNF Blekinge i år haft problem att hitta sponsorer för 

att kunna genomföra lägerverksamheten för barn och ungdomar från Polen 

på Aspan i Ronneby inkommer nu en ansökan om 11 600 kronor i extra 

bidrag för att kunna genomföra lägerverksamheten. Inför 2014 års läger har 

UNF i Blekinge fått avslag från fyra föreningar/ stiftelser och även erhållit 

mindre bidrag än det som ansökts om från tre andra föreningar/ stiftelser. 

 

Bedömning 

Bedömningen är att UNF i Blekinge har försökt att minska sina kostnader i 

stor utsträckning. Tidigare saknades en större summa ur budgeten för att 

kunna genomföra lägerverksamheten men då UNF i Blekinge ansökt om 

sponsring hos lokala aktörer i Ronneby har detta inneburit att de har minskat 

sina kostnader ytterligare. UNF i Blekinge har även omförhandlat hyran för 

Aspans kursgård om minskat den kostnaden med 10 %. Bedömningen är att 

UNF i Bleking har ansträngt sig för att minska sin budget och nu endast 

saknar en mindre del av finansieringen. 

 

Förslag till beslut 

Förslag till beslut är att Kommunstyrelsen beviljar extra bidrag med 11 600 

kronor från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

 

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på förslag till beslut med 

hänvisning till att kommunen redan beviljat ett bidrag på 30 000 kr. 
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Propositionsordning 

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

och finner att Arbetsutskottets bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen avslår ansökan om extra bidrag från UNF Blekinge med 

hänvisning till att kommunen redan beviljat ett bidrag på 30 000 kr. 

________________ 
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§ 177 Dnr 4155-3  

Information Vindkraftverk Sonekulla  

 

KSAU § 145/2014 

 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) informerar om vindkraftsverket vid 

Sonekulla. 

 

Sammanfattning  

Boende runt vindkraftverket har upplevt störningar i form av oljud från 

kraftverket.Det finns nu frågor kring ljudnivån samt tillvägagång vid 

bygglov.    

 

Arbetsutskottets beslut 2014-04-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Miljö- och byggnadsnämnden 

ska redovisa ärendet för Kommunstyrelsens arbetsutskott efter den 15 maj 

och i sin presentation inkludera bygglovet fram till dags dato. 

 

 

Leif Abrahamsson informerar om hur ärendet har hanterats av Miljö- och 

byggnadsnämnden och tidigare av Byggnadsnämnden och Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. 

    

Deltar i debatten 

Ledamot Kenneth Michaelsson (C) samt tjänstgörande ersättare JanAnders 

Palmqvist (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 178 Dnr 2014-000247 214 

Detaljplan Torkö 1:2 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag upprättat förslag till detaljplan på 

fastigheten Torkö 1:2, 1:3 m.fl. 

Handlingarna finns på följande länk: http://www.ronneby.se/torko 

    

Bedömning 

Syftet med detaljplanen är att öka exploateringsgraden d.v.s. antal 

kvadratmeter byggyta per fastighet samt att tillåta vissa fastighetstekniska 

åtgärder. Planen hanteras enligt normalt planförfarande. Detaljplanen ställs 

ut under tiden den 25 april 2014 t.o.m. den 16 maj 2014. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och tjänstgörande ersättare JanAnders 

Palmqvist (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget i avvaktan på 

genomförandet av samrådsförfarandet. 

________________ 
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§ 179 Dnr 2014-000220 805 

Mor Oliviagårdens anhållan om verksamhetsbidrag för 
verksamhetsåret 2014  

 

Sammanfattning  

Ideella föreningen för Mor Oliviagården har under ett antal år varit en 

samarbetspart med Ronneby kommun gällande mottagande av praktikanter 

och personer i arbetsträning. Målgruppen har de senaste åren varit 

arbetssökande med försörjningsstöd. För att få till stånd nu nämnda 

praktik/arbetsträning har Ronneby kommun bidragit med 125 000 kr per år 

under 2009 och 2010, 127 500 kr  år 2011 samt åter igen 125 000 kr för 

respektive åren 2012 och 2013. Remissyttrande från Socialnämnden 2012, 

gällande kommande behov av platser för 2013 har används som 

diskussionsunderlag inför förslag till beslut gällande inkommen ansökan för 

2014. Här beskrevs att samarbetet har varit gott mellan Socialförvaltningen 

och Mor Oliviagården samt att behovet av platser för 2013, med största 

sannolikhet, skulle vara större än tidigare år, vilket också blev fallet. Samma 

bedömning och slutsatser som inför beslut 2013 gör sektionschef Göran 

Fridh för år 2014. När det gäller kommunens FINSAM-projekt ”Ansats 

Ronneby” föreligger fortsättningsvis ett behov av praktikplatser. 

 

Bedömning 

Bedömning görs att ett behov av praktikplats föreligger för 

Socialförvaltningen och kommunens FINSAM projekt. Ett behov som är 

oförändrat. Därför anser undertecknad att ansökan om bidraget, som har till 

syfte att underlätta för mottagande samt skapa sysselsättning för deltagare 

från ovan nämnda verksamheter, bör beviljas. Det ansökta bidragets storlek 

uppgår till 150 000 kr för 2014. Höjningen av det sökta bidraget, från 

tidigare belopp, beror på hyreshöjning. Beslut om hur sökt bidrag ska 

finansieras lämnas till Kommunstyrelsen att ta ställning till. 

 

Förslag till beslut 

Med anledning av ovan anförda föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår Kommunstyrelsen besluta  
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att Ideella föreningen för Mor Oliviagården beviljas det sökta bidraget på 

150 000 kronor för 2014. 

 

att bidraget ska ha till syfte att underlätta för mottagande samt skapa 

praktik/arbetsträning för deltagare anvisade från i första hand Ronneby 

kommuns Socialförvaltningen samt FINSAM-projektet ” Ansats Ronneby”. 

 

att hur det sökt bidrag ska finansieras lämnas till Kommunstyrelsen att ta 

ställning till. 

 

Deltar i debatten 

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

 

Yrkanden 

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

ändringen att bidraget som beviljas är 125 000 kronor och att medel tas från 

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottets bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beviljar Ideella föreningen för Mor Oliviagården ett 

bidrag på 125 000 kronor för 2014. 

Bidraget ska ha till syfte att underlätta för mottagande samt skapa 

praktik/arbetsträning för deltagare anvisade från i första hand Ronneby 

kommuns Socialförvaltningen samt FINSAM-projektet ” Ansats Ronneby”. 

Finansiering sker genom medel från Kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter. 

________________ 
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§ 180 Dnr 2013-000340 007 

Revisionsrapport"granskning av kommunens 
flyktingmottagande" 

 

Sammanfattning  

Vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 2014-04-28 togs beslutet att 

uppdra åt Arbetsmarknads- och Integrationsenheten att ta fram ett ärende 

gällande en politisk arbetsgrupp som ska arbeta fram en integrationsstrategi. 

Arbetsgruppen ska bestå av en ledamot från varje parti som finns 

representerade i Kommunfullmäktig. Strategin ska presenteras innan 

årsskiftet 2014/2015. 

 

Bedömning 

I revisionsrapporten ” Granskning av kommunens flyktingmottagande” ges 

bl.a. följande rekommendationer: 

”Framtagande av ett ramverk för kommunens integrationsarbete och 

flyktingmottagning följt av ett målarbete med relevanta målsättningar i syfte 

att fastställa en politisk ambitionsnivå för verksamheten”. 

 

För att möta dessa rekommendationer föreslås att en politisk sammansatt 

arbetsgrupp tillsätts. En ledamot från samtliga partier som finns 

representerade i Kommunfullmäktige ska finnas representerad i gruppen. 

Sammankallande för denna grupp blir representant från Arbetsmarknads- 

och Integrationsenheten. Mötestäthet, arbetssätt o.s.v. bestäms vid första 

arbetsgruppsmötet. Målsättningen är att gruppen kan ha sitt första möte 

innan sommarledigheten. En strategi ska kunna presenteras innan årsskiftet 

2014/2015. 

 

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen  

 

att  uppdra till samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige att utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som ska 

arbeta fram en strategi för Integrationsarbetet i Ronneby kommun. 
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att  representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir 

sammankallande i denna arbetsgrupp. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) samt tjänstgörande ersättare JanAnders 

Palmqvist (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen uppdrar till samtliga partier som finns representerade i 

kommunfullmäktige att utse en ledamot per parti till en arbetsgrupp som ska 

arbeta fram en strategi för Integrationsarbetet i Ronneby kommun. 

Representant från Arbetsmarknads- och Integrationsenheten blir sekreterare i 

denna arbetsgrupp. 

________________ 
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§ 181 Dnr 2014-000063 101 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut inkommit från Tekniska förvaltningen 

och Äldrenämnden .  

    

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 
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§ 182 Dnr 2013-000379 800 

Förslag till bidragsbestämmelser för Fritids- och 
kulturnämnden 

 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2014-02-04 § 44 att remittera ärendet till 

Kommunal pensionärsrådet och Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

Kommunala pensionärsrådets yttrande 

Kommunala pensionärsrådet har på sitt sammanträde 2014-04-09 har i § 11 

avgett följande yttrande: 

Kommunal pensionärsrådet önskar att det bidrag för särskild social 

verksamhet, som idag kan sökas hos äldrenämnden, bevaras efter 

överflyttning till fritid- och kulturförvaltningen, så att det kan sökas. 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågors yttrande 

I punkt 3 finns en text som handlar om bidrag till handikappföreningar, men 

därutöver vill Kommunala rådet för funktionshinderfrågor göra 

tillägg/kompletteringar. 

 

Grundförutsättningen för att få kommunala bidrag och investeringsstöd bör 

vara anpassade så att alla medborgare ska kunna utnyttja och ta del av 

verksamhet, oavsett funktionsförmåga. I nybyggnation är det krav på att 

lokaler och utomhusanläggningar ska byggas TILLGÄNGLIGA OCH 

ANVÄNDBARA FÖR ALLA. 

 

Tillgängliga och användbara handlar om att man tex ska kunna ha nersatt 

synförmåga, ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, sitta i rullstol osv. 

Helt enkelt personer som har någon skada eller sjukdom, som gör att man 

kan behöva särskilda krav. 

 

Kostnaden för att bygga rätt från början är minimal, men det är förenat med 

stora kostnader om man ska åtgärda i efterhand. 
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KFR föreslår att begreppet ”ska” genomgående ska användas i dokumentet. I 

liggande förslag används både ”ska” och ”skall” växelvis. 

 

För övrigt är KFR positiv till den framtida planerade hanteringen av 

bidragsfördelning. Allt kommer att ligga under en instans och därmed får 

kommunen ett helhetsgrepp och förhoppningsvis en hantering av högre 

kvalitet. 

 
Förslag till beslut 
 
KFR beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och 

översänder detsamma till kommunstyrelsen. 

 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder beslutar att anta ovanstående 

skrivning såsom sitt yttrande i ärendet och översänder detsamma till 

Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning 

 

Kommunala pensionärsrådet önskar att bidraget för särskild social 

verksamhet bevaras och att det även i fortsättningen kan sökas.  

I punkt 6.4 i bidragsbestämmelserna anges att ”Fritids- och 

kulturförvaltningen ska under beredningen av beslut inhämta Social- och 

Äldreförvaltningarnas yttrande”. 

Denna skrivning i kapitel 6 tillgodoser KPR:s önskemål. 

I bifogat förslag till bidragsbestämmelser, daterat 2014-05-16 är infogat två 

punktsatser en under 2.2.2 Villkor för anläggnings-/lokalbidrag till 

fritidsföreningar 

 anläggningen/lokalen ska om möjligt vara tillgänglighetsanpassad, 

och en under 9.2 Villkor för investeringsbidrag 

 om bidraget gäller nybyggnation ska lokaler och 

utomhusanläggningar tillgänglighetsanpassas. 

 

I bifogat förslag är också alla ”skall” ändrade till ”ska”. 

Ovanstående tillägg och ändringar i bidragsbestämmelserna tillgodoser 

Kommunala Rådet för Funktionshinder förslag enligt deras yttrande. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna ”Bidragsbestämmelser för föreningar och 

studieförbund i Ronneby kommun” att gälla från och med 2015-01-01. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 183 Dnr 2013-000378 806 

Författningssamling för Fritids- och kulturnämnden 
gällande taxor, avgifter och regelverk 

 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 § 276 att anta förslag till taxor 

och avgifter samt bestämmelser för uthyrning av kommunala idrotts- fritids 

och kulturanläggningar, lokaler m.m. förutom gällande punkterna 1.1 - 1.6, 

1.16, 6.1, 6.2 och 13. 

Punkterna 1.1 - 1.6, taxorna ska gälla en period á 45 minuter återremitteras 

till Fritids- och kulturnämnden för beredning. 

Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att se 

över och samordna taxorna gällande båtplatser och marknadsplatser. Fritid- 

och kulturnämnden får uppdrag att ta fram nytt förslag avseende avgift för 

simskolor. Redovisning av uppdragen ska ske till Kommunfullmäktige 

senast i april 2014. 

Punkt 1.14, får följande tillägg; Kommun och förening ska i samråd mäta 

upp aktuell yta och därefter komma överens om antal kvadratmeter. 

Fritids- och kulturnämnden beslutade 2014-02-20 § 16 att ställa sig bakom 

förslag till förändringar av ”Författningssamlingen för Fritids- och 

kulturnämnden gällande taxor, avgifter och regelverk” och föra ändringarna 

vidare till Kommunfullmäktige genom Kommunstyrelsen. 

Efter Fritids- och kulturnämndens beslut har förslaget till taxor varit på 

remiss hos Kommunala Pensionärsrådet och Kommunala Rådet för 

Funktionshinder tillsammans med förslaget till bidragsbestämmelserna. 

Kommunala pensionärsrådets yttrande 

Kommunala pensionärsrådet har på sitt sammanträde 2014-04-09 föredrogs 

förslaget till taxor och i § 11 konstateras följande: 

Oavsett vilken som kommer att ansvara för boulebanorna på Jernvallen i 

Kallinge så kommer kommunens taxor att gälla. Taxan för pensionärsbad 

höjs inte i förslaget annars höjs lokalhyrorna generellt med 10%. 
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Kommunala rådet för funktionshinderfrågors yttrande 

KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enl. 

följande:  

Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar 

som berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet 

att yttra sig. 

 

KFR har tidigare på olika sätt påtalat problematiken kring att Ronneby 

kommun hyr ut Kvitterplatsen i Brunnsparken, till olika arrangemang. 

Nämnda plats är inte tillgänglig för alla och därför anser inte KFR:s 

ledamöter att Kvitterplatsen ska hyras ut. 

 

För övrigt har KFR inte något att erinra och ställer sig bakom det framlagda 

förslaget. 

 

Beslut 
Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte något att erinra och ställer 

sig bakom det framlagda förslaget. 

 

• Kommunala Rådet för Funktionshinder har inte något att erinra och 

tillstyrker förslaget. 

Sammanfattning 

Fritids- och kulturnämnden har i sitt beslut 2014-02-20 § 16 har på uppdrag 

av Kommunfullmäktige beslutat om förslag till förändringar enligt bifogat 

förslag. 

Kommunala pensionärsrådet och Kommunala Rådet för Funktionshinder har 

inte något att erinra och tillstyrker förslaget 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ”Författningssamling för 

Fritids- och kulturnämnden gällande taxor och regelverk” att gälla från och 

med 2015-01-01. 

    

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 184 Dnr 2014-000122 040 

Revidering av bolagsordningar och årliga ägardirektiv 
till helägda bolag 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag  

 

Sammanfattning  

Med anledning av förändringar i kommunallagen (1991:900) 3 kap 17§, 

gällande från 2013-01-01, angående kommunala bolag föreslås 

bolagsordningarna revideras för att anpassas till lagstiftningen. Syftet med 

den ändrade lagstiftningen är att få en bättre ägarstyrning i helägda 

kommunala bolag, försäkra att bolagen bedriver verksamhet baserad på 

kommunalrättsliga principer, samt skapa förutsättningar för det s.k. Tecal-

undantaget, dvs att lagen om offentlig upphandling inte ska tillämpas vid köp 

inom den kommunala koncernen. 

De årliga ägardirektiven till bolagen har genomgått en lättare uppdatering, 

översyn och viss omstrukturering.    

 

Bedömning 

Av de nya bestämmelserna i kommunallagen framgår: 

 I bolagsordningen ska det kommunala ändamålet med verksamheten 

framgå.  

 De kommunalrättsliga principerna som utgör ram för verksamheten 

ska anges i bolagsordningen.  

 Fullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas ska 

anges i bolagsordningen.  

 Kommunstyrelsen ska årligen i beslut pröva om den verksamhet som 

respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår är förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så 

inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om lämpliga 

åtgärder. 

 Angående Tecal-undantaget uppfylls kontrollkriteriet genom förslag 

till ny § 11A ”Bolagsstämmans kompetens”. 
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Förslag till ny § 10A ”Utomståendes rätt att närvara vid bolagsstämma” är 

ett frivilligt åtagande. Syftet är att öka insynen i bolagen och ger t ex 

kommunfullmäktiges ledamöter rätt att närvara vid bolagsstämman. 

 

Med anledning av lagändringen kan gällande ”Reglemente för 

kommunstyrelsen” behöva kompletteras/revideras med anledning av 

kommunstyrelsens stärkta uppsiktsplikt. Om det behövs kommer ett förslag 

om detta att läggas fram. 

 

Verkställande direktörerna i de helägda bolagen har haft möjlighet att yttra 

sig. De synpunkter som framkommit har i huvudsak arbetats in i förslagen. 

Viss otydlighet upplevs finnas i AB Ronnebyhus bolagsordning om vad som 

avses med ”boendeinflytande” och ”inflytande i bolaget”. Formuleringen i 

bolagsordningen är hämtad från SABO:s och SKL:s gemensamma exempel 

på bolagsordning i ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag. Hur 

tillämpningen kan ske exemplifieras i en skrift men är upp till ägaren/bolaget 

att bestämma. Vidare är avkastningskravet i AB Ronnebyhus föremål för 

fortsatt analys. 

En punkt som inte har lagts in i förslaget till bolagsordning för AB 

Ronnebyhus är möjligheten att äga/investera i vindkraftverk. Enligt tf VD 

finns ett ärende för politisk behandling. Beroende på hur beslutet i ärendet 

blir, kan bolagsordningen behöva förtydligas då den angivna 

lokaliseringsprincipen är begränsande. En möjlig komplettering i paragraf 3 

”Ändamålet med bolagets verksamhet” skulle kunna lyda: 

”Bolaget får även inom länet, eller i undantagsfall utanför länet, gemensamt 

eller i samverkan med andra kommuner eller bolag engagera sig i aktiviteter 

som syftar till att förbättra miljön och/eller effektivisera 

energianvändningen.” 

Beroende på hur mycket man vill styra kan del av texten ovan ändras till 

vindkraftverk.  

I Ronneby Miljö och Teknik AB:s bolagsordning anges inte 

lokaliseringsprincipen men om bolaget ska få investera i t ex vindkraftverk 

utanför kommunen kan det vara bra att tydliggöra detta i bolagsordningen.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen lämnar 

följande förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

 Att anta bolagsordningar för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby 

Industrifastigheter, Ronneby Miljö- och Teknik AB, AB Ronnebyhus 

och Ronneby Brunn AB, enligt bilaga 1-5. 
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 Att uppdra åt kommunens utsedda ombud att vid kommande 

bolagsstämmor rösta för att bolagsordningarna antas. 

 Att anta ägardirektiv för år 2014 för AB Ronneby Helsobrunn, AB 

Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Miljö- och Teknik AB och AB 

Ronnebyhus enligt bilaga 7. 

Att uppdra åt kommunens utsedda ombud att vid kommande bolagsstämmor 

informera om ägardirektiven.    

 

Deltar i debatten 

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

Tommy Nadersson (S) samt tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist 

(S). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 

justering av förslagen med anledning av synpunkter som framkommit på 

dagens sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Johan Sjögren 
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§ 185 Dnr 2014-000225 007 

Årsredovisning och ansvarsfrihet 
Samverkansnämnden i Blekinge 2013 

 

Sammanfattning  

Vi, av Ronneby kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den 

verksamhet som bedrivits i Samverkansnämnden i Blekinge. 

 

Nämnden är en gemensam nämnd mellan Landstinget och de fem 

kommunerna i Blekinge. Nämnden ansvarar för att verksamheten bedrivs i 

enlighet m4d gälland mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som 

gäller för verksamheten. Den ansvarar också för att det finns en tillräcklig 

intern kontroll. 

 

Granskningen har skett med biträde av EY (Ernst & Young AB). 

Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Granskningen har genomförts med den inriktning 

och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 

ansvarsprövning. Revisorerna har i uppdrag att bedöma om verksamheten 

sköts på ändamålsenligt och ur ekonomisk synvinkel tillfredsställand sätt, att 

räkenskaperna är rättvisande och att den interna kontorollen är tillräcklig. 

 

Vi vill särskilt uppmärksamma följande resultat av genomförda 

granskningar: 

 

• Arbetet med mål- och verksamhetsstyrning behöver utvecklas och 

förtydligas då måluppfyllelsen är svag. 

 

Vi tillstyrker: 

 

Att fullmäktige beviljar ledamöterna i Samverkansnämnden i Bleking 

ansvarsfrihet. 

 

Att Samverkansnämndens i Blekinge årsredovisning för 2013 fastställs. 
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Som underlag för vår bedömning åberopar vi bifogade redogörelse från de 

sakkunniga biträde, Ernst & Young.    

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner 

Samverkansnämnden i Blekinges årsredovisning för 2013 samt beviljar 

ledamöterna i Samverkansnämnden i Blekinge ansvarsfrihet 

________________ 
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§ 186 Dnr 2014-000186 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag 

 

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas för 

kommunfullmäktige. 

 

Följande medborgarförslag är föremål för beredning och anges månaden och 

året då medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige. 

 

 

ANMÄLD 

KF 

MEDBORGARFÖRSL

AG 

HANDLÄGGARE STATUS ORSAK TILL 

FÖRSENING 

2010-08-

26 

2010/279 

Medborgarförslag 

angående hundrastplats 

på Hjorthöjden 

Per Drysén / 

William 

Lavesson/A-K 

Sonesson 

Återremitterad ksau 17/1 

2011. 

KS återremitterade igen 

2011-08-09 

KF 

minoritetåterremiss2012-

02-23 

Flera återremisser. 

Samordning liknande 

förslag. 

Hög arbetsbelastning 

     

2011-10-

27 

2011/335 

Medborgarförslag 

angående gatbelysning 

på Edestadsvägen 

Magnus Graad  Under beredning Policy för utbyggnad 

av gatubeslysning 

ska fram först 

     

2011-10-

27 

2011/340 

Medborgarförslag om 

att anlägga en 

hundrastgård 

Anna-Karin 

Sonesson  

Ingen aktivitet 

 

Har inväntat beslut 

Medborgarförslag 

ang. hundrastplats 

Hjorthöjden 

2010/279. 

Samordning liknande 

förslag. 

Hög arbetsbelastning 
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2012-01-

26 

2010/431 

Anmälan av 

medborgarförslag från 

Ronneby Boule 

Allians genom Arne 

Svensson angående 

önskemål om 

inkoppling av 

fjärrvärme i boulhallen 

Anna-Karin 

Sonesson 

 

Bordlades 

kommunfullmäktige 

2014-04-24 

Återremiss 2013-08-

13 för närmare 

beredning inför 

hantering i 

budgetberedningen. 

     

2012-05-

31 

2012-217 

Medborgarförslag 

angående upprustning 

av Lotsutkiken på St. 

Ekön, från Lars 

Gardell 

Anna-Karin 

Sonesson  

Kompletterande yttrande 

inkommit Fritid- och 

kulturnämnden 2013-02-

21.  

Inga medel avsattes i 

budgeten. Under förnyad 

beredning.  

 

     

2012-11-

29 

2012/401 

Medborgarförslag om 

att anordna en 

hundrastgård i 

Brunnsparken 

Anna-Karin 

Sonesson  

Ingen aktivitet Samordning liknande 

förslag. 

Hög arbetsbelastning 

     

2012-11-

29 

2012/403 

Medborgarförslag från 

Lisa Andersson 

angående anläggande 

av hundrastgård 

Anna-Karin 

Sonesson  

Ingen aktivitet Ett samlat grepp ska 

tas om alla 

medborgarförslagen 

om hundrastplats. 

Hög arbetsbelastning 

     

2012-11-

29 

2012/404 

Medborgarförslag från 

Christine Johansson 

angående anläggande 

av skatepark där den 

gamla isrinken på 

Brunnsvallen tidigare 

fanns 

Anna-Karin 

Sonesson/Johan 

Sandevärn   

Besvaras 

kommunfullmäktige 

2014-05-28 

 

     

2012-11-

29 

2012/405 

Medborgarförslag 

angående en 

skateboard- och 

bmxbana i Kallinge 

Anna-Karin 

Sonesson  

Besvaras 

kommunfullmäktige 

2014-05-28 

 

Sista remissyttrande 

inkom 2013-10-07.  

     

     

     

2013-02- Medborgarförslag att Sofie Ceder  Förslag till beslut finns.  
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28 

2013/36 
driva Projekt 

Panncentralen 

Hjorthöjden med barn- 

och 

ungdomsverksamhet 

Fortsatt utredning 

finansiering 

     

2013-02-

28 

2013/79 

Medborgarförslag från 

Hörselskadades 

förening att utöka 

parkeringstiden från 2 

till 4 timmar vid 

Kulturcentrum 

Sattar Zad Au 2013-04-22 

återremiss 

Under ny beredning 

 

     

2013-03-

27 2013/99 
Medborgarförslag att 

anordna en 

kombinerad lek- och 

motionspark på 

Snäckebacken 

Johan Sandevärn  Besvaras 

kommunfullmäktige 

2014-05-28 

Inväntade 

lekplatsutredningen 

     

2013-04-

25 

2013/132  

Medborgarförslag från 

Solveig Ryd angående 

att låta fixarlaget vara 

kvar 

Roland Edvinsson Ksau 2014-05-26 Återremiss fr Ks au 

2013-02-10 

     

2013-05-

30 

2013/179  

Medborgarförslag 

angående kommunens 

fixarlag för 

utomhusarbeten 

Roland Edvinsson  Ksau 2014-05-26 Återremiss fr Ks au 

2013-02-10 

     

2013-08-

29 

2013/259 

Medborgarförslag om 

en minnestavla över 

Astrid Einarsson 

Johan Sandevärn På remiss  

     

2013-09-

26 

2013/308 

Medborgarförslag om 

hastighetsbegränsning 

till 30 km på 

Kallingevägen,sträcka

n Willys - Wesleys 

kiosk 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss till tekniska 

förvaltningen 

 

     

     

2013-09-

26 
Medborgarförslag att 

stänga av busstrafiken 

Johan Sandevärn  Besvaras 

kommunfullmäktige 
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2013/309 på vägen förbi 

Interflora - Turistbyrån 

för att göra Centrum 

mer levande 

2014-05-28 

     

 

2013/348 
Medborgarförslag att 

göra Ronneby mer 

attraktivt genom större 

utbud av affärer och 

nöjen 

Johan Sandevärn  Har inte blivit anmält till 

kommunfullmäktige, 

utplockad. 

Ändå på remiss 

 

2013-10-

31 

2013/365 

Medborgarförslag att 

byta till LED-lampor i 

elljusspåret 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss till tekniska 

förvaltningen 

 

     

2013-11-

28 

2013/383 

Medborgarförslag från 

Ghanem Ali om att 

invandrare genom SFI 

ska få sällskap en dag i 

månaden för att besöka 

t ex restauranger, 

parker, sporthallar 

Johan Sandevärn På remiss  

     

2013-11-

28 

2013/385 

Medborgarförslag från 

Karl Smedstad om att 

utse ett särskilt område 

i Brunnsskogen där 

hundägare och deras 

hundar kan träffas 

Anna-Karin 

Sonesson  

Ingen aktivitet Ett samlat grepp ska 

tas om alla 

medborgarförslagen 

om hundrastplats 

     

2013-11-

28 

2013/392 

Medborgarförslag från 

Filip Mathisson om 

nytt bokningssystem 

för Blekingetrafiken 

som förenklas genom 

uppdelning i närtrafik, 

färdtjänst och 

sjukhusbesök 

Anna-Karin 

Sonesson 

På remiss till 

Blekingetrafiken. 

 

     

     

     

2013-11-

28 

2013/393 

Medborgarförslag från 

Kristina Fridensköld 

om att anordna en 

Teo Zickbauer Under beredning  
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gammaldags 

julmarknad i 

Brunnshallarna 
     

2014-01-

30 

2013/415 

Medborgarförslag att 

det offentliga mötet 

som hölls inför lykta 

dörrar gällande PRIO-

dialog med Anders 

Printz bör göras om då 

det strider mot 

offentlighetsprincipen 

Anna-Karin 

Sonesson 

Under beredning. Besvarades först ej 

som 

medborgarförslag. 

     

2013-12-

12 

2013/424 

Medborgarförslag om 

en näridrottsplats med 

konstgräs på 

Kallingeskolan 

Anna-Karin 

Sonesson  

Remissvar inkomna.  

     

2014-01-

30 

2013/441 

Medborgarförslag att 

parkeringstiderna i 

Ronneby revideras 

Anna-Karin 

Sonesson 

På remiss till Tekniska 

förvaltningen 

 

     

2014-01-

30 

2014/9 

Medborgarförslag om 

utsmyckning av 

rondell östra infarten 

till Ronneby 

Teo Zickbauer Ks au 2014-05-26  

     

2014-01-

30 

2014/32 

Medborgarförslag 

angående mer 

information om våra 

historiska sedvärdheter 

utmed E22 

Maria Symbonis  Under beredning  

     

2014-01-

30 

2014/33 

Medborgarförslag 

angående ändring av 

de allmänna 

bestämmelserna 

gällande fyrverkeri och 

andra pyrotekniska 

varor. 

Disa Kristinsdottir 

Käppi  

Under beredning  

2014-01-

30 

2014/34 

Medborgarförslag att 

vid påfarten mot 

Karlskrona från Sörby 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss till Tekniska 

förvaltningen 
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handelsområde gallra 

bort allt sly så att 

grönområdet med en 

stor fin ek får en 

framträdande roll 
     

2014-03-

27 

2014/79 

Anmälan av 

medborgarförslag från 

Roger Bohman om 

införande av tråd-

bunden internet- och 

telefonuppkoppling i 

skolor och förskolor i 

Ronneby kommun 

 

 Ska behandlas på KF 

presidium 

 

     

2014-03-

27 

2014/83 

Medborgarförslag från 

Leif Clintebark om att 

gjuta Bäckahästen och 

använda som 

"betonggrisar" i 

Ronneby 

 Ska behandlas på KF 

presidium 

 

     

2014-03-

27 

2014/120 

Medborgarförslag från 

Lars Andréason 

angående bryggorna i 

Ronnebyån 

 Ska behandlas på KF 

presidium 

 

     

2014-04-

24 

2014/145 

Medborgarförslag 

angående en stor 

utställning på Malmö 

konsthall 

 Ska behandlas på KF 

presidium 

 

     

2014-03-

27 

2014/146 

Medborgarförslag från 

Anna och Marcus 

Callenbring angående 

hastighetssänkning på 

Risatorpsvägen 

 Ska behandlas på KF 

presidium 

 

     

     

2014-04-

24 

2014/158 

Medborgarförslag från 

Per-Olof Berggren 

som föreslår att 

 Ska behandlas på KF 

presidium 
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hastigheten sänks till 

30km i korsningen 

Doppingvägen, 

Rustorpsvägen på 

Droppemålavägen i 

riktning 
     

2014-04-

24 

2014/187 

Medborgarförslag 

angående belysning 

Brunnsvallsparken. 

 Ska behandlas på KF 

presidium 

 

     

2014-04-

24 

2014/200 

Medborgarförslag från 

Fredriksbergsskolans 

föräldraråd angående 

tillagningskök 

 

 

Ska behandlas på KF 

presidium 

 

     

2014/226 Medborgarförslag 

angående fiskmåsarna 

i staden 

 Anmäls på 

kommunfullmäktige 

2014-05-28 

 

 

Deltar i debatten 

Ledamot Roger Gardell (FP) 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 187 Dnr 2014-000185 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner  

 

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas för kommunfullmäktige. 

 

Följande motioner är föremål för beredning och anges månaden och året då 

motionen väcktes i kommunfullmäktige. 

ANMÄLD 

KF 

MOTION HANDLÄGGARE STATUS ORSAK TILL 

FÖRSENING 

2010-02-

25 

2010/74 

Motion angående 

hemvändarhelg, från Christer 

Stenström, M 

Marcus Sandekjer  

Anna-Karin 

Sonesson 

Johan Sandevärn 

Remitterat till 

Näringslivsenheten 

och 

informationsansvarig 

Heike Rosenqvist 

Byte av 

handläggare. 

Arbetsbelastning 

     

2010-08-

26 

2010/277 

Motion angående systematisk 

uppföljning av vissa 

fullmäktigebeslut från kf-ledm 

Susanne Lundgren, M 

Per Elmgren 

Johan Sandevärn 

 

Under beredning Byte av 

handläggare. 

Arbetsbelastning 

     

2012-03-

29 

2012/128 

Motion angående tomtpriser i 

mindre tätorter inom Ronneby 

kommun 

Anna-Karin 

Sonesson 

Under beredning.   

     

2012-05-

31 

2012/227 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamot 

Nils-Erik Mattsson, MP, med en 

uppmaning till kommunen, att 

inför ingånget EU -  

Borgmästaravtal, låta utreda 

möjligheten att bilda ett 

säljbolag för handel med 

långsiktigt hållbar elektricitet 

Camilla Norrman Kommunstyrelsen  

2013-11-26 

återremitterade till 

Ronneby Miljö och 

Teknik AB:(S) 

styrelse 
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2012-06-

20 

2012/245 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamot 

Sune Håkansson, RP, angående 

samlingslokalerna i Ronneby 

kommun 

Anna-Karin 

Sonesson  

Teo Zickbauer 

Varit på remiss till 

Fritid- och 

kulturnämnden och 

tekniska 

förvaltningen. 

Beredning pågår.  

Byte av 

handläggare. 

Arbetsbelastning 

     

2012-08-

30 

2012/279 

Motion från kf-ledamot Willy 

Persson, KD angående 

inrättande av företagslots 

Anna-Karin 

Sonesson 

Besvaras 

kommunfullmäktige 

2014-05-28 

 

     

2012-08-

30 

2012/286 

 

Motion från kf-led Jan-Eric 

Wildros, S, med förslag om att 

förlägga fritidsverksamheten 

under sommaren till annan miljö 

Anna-Karin 

Sonesson 

Camilla Öberg  

Besvaras 

kommunfullmäktige 

2014-05-28 

Återremiss från Ks 

au 20130408. 

Utbildningsnämnden 

yttrat sig en andra 

gång 20140220. 

     

2012-12-

12 

2012/434 

Motion från tjänstgörande 

ersättare Johannes Chen, KD, 

om utökning av vaktmästare vid 

skolorna 

Anna-Karin 

Sonesson  

Skickad på remiss till 

Utbildningsnämnden.  

 

     

2013-02-

28 

2013-58 

Motion från N-E Mattsson och 

Helena Augustsson( Miljöpartiet 

De Gröna) att nya förskolan i 

Hulta förses med både solvärme 

och sol-el och förbereds för 

fjärrvärme som komplement 

Camilla Norrman Under beredning  

     

2013-04-

25 

2013/158 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamot 

Jan-Eric Wildros (S) angående 

livsmedelshantering 

Teo Zickbauer Besvaras 

kommunfullmäktige 

2014-05-28 

 

     

2013-04-

25 

2013/175 

Motion från Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet angående inköp av 

vatten på flaska 

Camilla Norrman  

Karin Lundberg 

Under beredning  

     

2013-08-

29 

2013/275 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamöterna  

Roger Gardell (FP) och Anna 

Carlbrant (RP) angående att 

anlägga en näridrottsplats i 

Brunnsvalls/Älgbackenområdet 

Anna-Karin 

Sonesson 

Karin Lundberg 

Remiss till Fritid- 

och kulturnämnden 
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2013-09-

26 

2013/332 

Motion från tjänstgörande 

ersättare i kommunfullmäktige, 

Rune Kronkvist (S) gällande att 

få en tidigare hantering av 

driftbidragen till föreningarna i 

Ronneby 

Anna-Karin 

Sonesson  

På remiss  

     

2013-09-

26 

2013/333 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamot 

Hillevi Andersson (C), 

angående bidrag till bredband 

via fiber för landsbygden i 

Ronneby kommun 

Anna-Karin 

Sonesson  

Under beredning 

På remiss 

 

     

2013-11-

11 

2013/361 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamöterna 

Monia Svensson (C) och Sune 

Håkansson (RP) angående 

utveckling av Ronneby som 

kust- och skärgårdskommun 

Anna-Karin 

Sonesson  

Under beredning 

På remiss 

 

     

2013-11-

11 

2013/369 

Motion från 

kommunfullmäktige ledamot 

Willy Persson, (KD) angående 

röjning av träd och buskar vid 

industriområdet norr om E22 

Daniel Andersson Under beredning  

     

2013-11-

11 

2013/374 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamot 

Nils-Erik Mattsson (MP)  

gällande modern 

fjärrvärmeanslutning i äldre 

villaområden 

Camilla Norrman  Under beredning  

     

2013-11-

11 

2013/391 

Motion om att en miljon kronor 

från AFA-utbetalning avsätts till 

friskvårdscheckar för personal i 

Ronneby kommun 

Anna-Karin 

Sonesson  

Under beredning  

     

2014-03-

27 

2014/54 

Motion från 

Kommunfullmäktigeledamot 

Roger Gardell (FP) gällande 

anläggande av nya bryggor på 

öar i Ronneby skärgård 

Anna-Karin 

Sonesson 

Under beredning  
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 

2014-03-

27 

2014/97 

Motion från Willy persson, KD 

angående översiktsplanen och 

detaljplanerna 

Anna-Karin 

Sonesson 

 

Under beredning  

     

2014-03-

27 

2014/98 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamoten 

Roger Gardell, FP angående 

nybygge eller totalrenovering av 

befintlig ishall i Kallinge 

Anna-Karin 

Sonesson  

Under beredning  
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§ 188 Dnr 2014-000229 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade 2014 

 

Socialnämnden § 54/2014 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet   

 

Sammanfattning  

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering 

enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, första 

kvartalet,  föredras för Socialnämndens ledamöter.    

 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

 

Beslut 

Arbetsutskottet lämnar ärendet till Kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande. 

________________ 
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§ 189 Dnr 2014-000057 759 

Avgifter för insatser inom socialförvaltningens område 

 

Socialnämnden § 10/2014 

Verksamhetschef Göran Fridh lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens arbetsutskott beslutade under § 213/2013 att återremittera 

ärendet för vidare utredning och att ett förtydligande skulle göras när det 

gäller personer över 18 år i personkrets SoL. 

 

Enligt 8 kap 1 § SoL medför inte stöd och hjälpinsatser av 

behandlingskaraktär kostnadsansvar för den enskilde. Socialnämnden har 

dock möjlighet att ta ut avgift för uppehället för vuxna som vistas på HVB-

hem eller familjehem. Högsta avgift bestäms av regeringen och är fn 80 kr 

per dag. Likaså är föräldrar skyldiga att bidra till kommunens kostnader när 

barn får vård i ett annat hem än det egna. Regeringen fastställer grunder för 

med hur mycket föräldrarna kan bidra. Underhållsskyldigheten beräknas 

enligt samma regler som underhållsbidrag, dock högst motsvarande 

underhållstödsbeloppet fn 1 273 kr per månad och förälder. 

 

Enligt 8 kap 2 § SoL har kommunen möjlighet att ta ut avgift för insatser av 

icke behandlingskaraktär tex stödboende, inackorderingshem. Här saknas 

reglering av avgiftens storlek utöver att den inte får överstiga kommunens 

kostnad. Den här typen av avgifter fastställs normalt av 

Kommunfullmäktige. 

 

I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning av 

förbehållsbelopp för avgifter enligt 8:2 SoL.  

 

Avgifter för insatser enl LSS regleras i §§ 18-21 LSS. Kommunen har enligt 

18 § möjlighet att ta ut en avgift motsvarande assistansersättningen för 

utförd assistans för personer som är beviljade assistansersättning av 

Försäkringskassan.  Kommunen har dessutom enl 19 § LSS möjlighet att ta 

ut avgift för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter för personer 

som har egna inkomster som minst motsvarar hel pension. Avgifter enligt 19 

§ fastställs normalt av Kommunfullmäktige. I § 20 LSS finns motsvarande 

bestämmelse som 8 kap 1 § andra stycket som ger kommunen möjlighet att 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

64(69) 
2014-05-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

låta föräldrar bidra till kommunens kostnader när barn får vård i ett annat 

hem än det egna med stöd av LSS. 
 

Utgångspunkter för förslag till avgifter 

Nedanstående förslag till avgifter bygger på att alla insatser av 

behandlingskaraktär är avgiftsfria. Öppna insatser inom barnavård och 

missbruksvård, även olika former av boendestöd har bedömts vara av 

behandlingskaraktär och är därför avgiftsfria i förslaget.  
 

För insatser till funktionsnedsatta är utgångspunkten att människor inte ska 

ha några merkostnader pga av sin funktionsnedsättning. Insatser som 

avlösarservice, ledsagning mm är därför avgiftsfria i förslaget, oavsett om 

beslutet är fattat enligt LSS eller SoL. 
 

Avgifterna är enligt förslaget rimliga när de avser en kostnad som inte är 

orsakad av vårdbehovet eller funktionsnedsättningen tex kostnader för 

bostad och mat. Avgifterna följer regleringarna i SoL §  8:1 och LSS §  20 i 

de fall de är tillämpliga. Avgifter enligt § 8:2 Socialtjänstlagen och § 19 LSS 

tas endast ut i de fall som avser kostnader för boende och kost. Den 

föreslagna nivån på avgifterna bedöms som rimlig och ligger under 

kommunens självkostnadspris. Nivån har samordnats med Äldreomsorgens, i 

Ronnebys avgifter för korttidsplats. De föreslagna avgifterna omfattas inte 

av reglerna om förbehållsbelopp i Socialtjänstlagen.   
 

Hittills har Socialnämnden inte använt sig av möjligheten att enligt 

Socialtjänstlagen 8 kap § 1, fastställa föräldrars underhållsskyldighet för 

placerade barn. I budget för 2012 togs en intäkt upp om 50 tkr för placerade 

barn och förvaltningen fick i uppdrag att utreda frågan. 
 

Intäkter 

I nuläget tar socialförvaltningen ut avgift för korttidsplats och särkilt boende 

enligt LSS 9:8 med  

43 kr per dygn. Dessutom tas avgift enligt Socialtjänstlagen 8 kap 1 § ut för 

vuxna som får missbruksvård i HVB- eller familjehem. Socialförvaltningen 

tar inte ut någon avgift för barn placerade i HVB- eller familjehem.  

 

Den ökade intäkten är mycket svår att bedöma eftersom den till stor del är 

beroende av föräldrarnas inkomstförhållanden, vilket vi i nuläget inte har 

någon information om. Dessutom tyder de nuvarande intäkternas storlek på 

ett relativt stort bortfall av intäkter. 
 

Förändring av intäkt 
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Missbruksvård; Ingen förändring  Intäkt 

2012  13 tkr 

Barnavård;  Ny intäkt ca 120-140 tkr  Intäkt 

2012      0 tkr   

LSS 9:8       Intäkt ca 120-140 tkr, ökning med ca  

  25-45 tkr   Intäkt 

2012     93 tkr 

Korttidsplats Intäkt ca 40-45 tkr, ökning med ca  

  10-15 tkr   Intäkt 

2012     33 tkr 

 

Totalt  Alternativ 1   Intäkt 

2012   139 tkr 

ca 290- 340 tkr, ökning med ca 

  155-200 tkr  

 

  Alternativ 2 

  Ca 170-200 tkr. Ökning med ca 

  30-60 tkr    

Konsekvenser 

De relativt begränsade höjningarna av avgiften för kost vid korttidsboende 

bedöms inte ha några större konsekvenser utan kan ses som en anpassning 

till avgifter i övriga kommuner och till den allmänna prisutvecklingen. 

 

Att föräldrar enligt Socialtjänstlagen kap 8 § 1 och LSS § 20 ska bidra till 

kommunens kostnader för vård av barn, genom att betala underhållsbidrag 

enligt reglerna i Föräldrabalken är helt nytt. Barn med särskilt boende enligt 

9:8 har hittills betalat för kost, utan inkomstprövning och barn placerade 

enligt Socialtjänstlagen eller LVU har inte bidragit till kommunens 

kostnader  

 

Föräldrar till barn placerade enligt SoL och LVU kommer enligt alternativ1 

att få bidra till barnens försörjning utifrån sin ekonomi. Detta kommer att bli 

en ny faktor i diskussionen med föräldrarna inför en placering. Det finns 

farhågor om att en sådan diskussion kommer att påverka möjligheten att på 

frivillig väg få till stånd nödvändig vård. Att utreda och fatta beslut om 

föräldrarnas underhållskyldighet är en ny arbetsuppgift för socialsekreterarna 

som kommer att behöva göras för alla nya ärenden och en gång om året för 

pågående. Per år kommer ca 65-80 utredningar om föräldrarnas ekonomi 

behöva göras.   
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För barn placerade enligt 9:8 LSS kommer resultatet av förändring att slå 

olika beroende på föräldrarnas ekonomi, men bedömningen är att totalt sett 

kommer föräldrarna att betala mer.  

Att utreda och fatta beslut om föräldrarnas underhållskyldighet är en ny 

arbetsuppgift som kommer att behöva göras för alla nya ärenden och en gång 

om året för pågående. Per år kommer ca 10-15 utredningar om föräldrarnas 

ekonomi behöva göras.   

 

Totalt kommer enligt alternativ 1 ca 80-95 utredningar om föräldrarnas 

ekonomi behöva göras per år. Tidsåtgången för detta är svår att bedöma men 

utredningen består av inhämtande av uppgifter om inkomster och 

familjeförhållande, beräkning av underhållskyldighet och beslut. 

Bedömningen gör att det inte är obetydliga resurser som kommer att behöva 

användas till utredning av underhållsskyldigheten. Till detta kommer 

hantering av fakturering, krav mm. 

    

Bedömning 

Ovanstående förslag enligt alternativ 1 innebär en ökad administration och 

en risk för att möjligheten att på frivillig väg få till stånd nödvändig vård 

påverkas negativt.  

    

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden beslutar att tillstyrka förslag till avgifter enligt alternativ nr 

2, med tillägget att personer med försörjningsstöd och de med en inkomst 

understigande 4 000 kr/mån, betalar ingen avgift. 

 

Översända ärendet till Kommunfullmäktige för beslut. 

 

Arbestutskottets beslut 2014-03-10 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överända ärendet på remiss till 

Kommunala Rådet för Funktionshinder, för yttrande. 

 

Kommunala Rådet för Funktionshinder § 14 

 

Sammanfattning 
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar utredning i ärendet. 

Socialnämnden har fattat beslut angående avgifter inom socialförvaltningens 

områden. I Socialtjänstlagen 8 kap §§ 3-9 finns bestämmelser om beräkning 

av förbehållsbelopp för avgifter enligt 8:2 SoL. Avgifter för insatser enl. 
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LSS regleras i§§ 18-21 LSS. 

Socialnämndens förslag på avgifter har översänts till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott, för beslut. 

Arbetsutskottet beslutade att översända ärendet på remiss till Kommunala 

Rådet för Funktionshinder, för yttrande. 

 

Yttrande 
KFR/Kommunala Rådet för Funktionshinder har hanterat ärendet enligt 

följande: 
Ledamöterna i KFR har, i anslutning till kallelsen, fått ut samtliga handlingar 

som berör avgifterna. De olika organisationerna har därmed haft möjlighet 

att yttra sig. 

Vid KFR:s sammanträde 2014-04-23 finns ärendet på dagordningen och 

kunde därmed diskuteras. Ledamöterna ansåg att den föreslagna höjningen, 

inom vissa områden, var rimlig. 

KFR beslutar att ställa sig bakom det av Socialnämnden fattade beslutet och 

antar de föreslagna avgifterna, inom Socialförvaltningens områden och 

översänder desamma till Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

 

Arbetsutskottets beslut 2014-05-12 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 190 Dnr 2014-000022 101 

Kurser och konferenser 

 

Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att det inte finns några inkomna 

inbjudningar till kurser och konferenser. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

69(69) 
2014-05-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 191 Dnr 2014-000021 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Anonym, vykort om snöklockan 

Landstinget Blekinge, årsredovisning 2013 

Länsstyrelsen, beslut om statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet, 

naturvårdsprogram för Ronneby kommun 

NCC, information om ombyggnad av Långgölsmåla vattenkraftverk 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:20 

 

Protokoll 

Landstingsstyrelsen 2014-04-07 

 

Protkollsutdrag 

Karlskrona kommun § 66/2014 

________________ 

 


