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§ 26 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar utse Malin Norfall (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 27 Dnr 2018-000002 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschefen ger information om: 

- Arbetet samt utvecklingen av handelsområdet Viggen. 

- Arbetet samt utvecklingen av Östra Piren. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lennarth Förberg (M), 

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

Michaelsson (C), Malin Månsson (S), Christer Leksell (SD) och Willy 

Persson (KD). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschefen 

Akten 
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§ 28 Dnr 2018-000064 009 

Inköp av bildrättigheter- Sverigevandraren  

 

Sammanfattning  

Vi har erbjudits möjligheten av Tommy Nilsson, Sverigevandraren, att köpa 

in bildrättigheten till samtliga bilder som berör Ronneby, som han i sitt 

arbete under 40 år samlat för att dokumenterat Ronnebys nutidshistoria. Av 

dessa finns c:a 2.500 i digitalt format. Till dessa bilder kommer 

fakta/bildtexter vara knutna. Materialet är unikt och väl värt att bevara för 

framtiden men också av stort värde för att lyfta fram och visa Ronnebys 

utveckling under de senaste 40 åren.  

Bedömning 

Materialet i sig unikt. Inta många andra kommuner torde ha tillgång till en 

sådan källa av allmänintressant information. Största delen av materialet 

består av diabilder. För dessa bilder handlar det i första hand om arkivering 

på ett beständigt sätt i kommunarkivet. De c:a 2.500 bilderna som finns 

tillgängliga i digitalt format kommer information i form av fakta/bildtexter 

knytas till respektive bild. Här finns möjlighet till användning i form av 

utställning och olika former av löpande publicering för att lyfta fram 

Ronnebys spännande nutidshistoria. Det är av stor vikt att det samlade 

materialet säkerställs och finns tillgängligt för framtiden. Kostande för inköp 

av samtliga bildrättigheter inklusive fakta/bildtext för de som finns i digitalt 

format är 200.000 kr.  

Förslag till beslut 

Inköp av bildrättigheterna till 200.000 bilder som dokumenterar 40 år av 

Ronnebys nutidshistoria, varav de c:a 2.500 bilder som finns i digitalt format 

är kompletterade med fakta/bildtext. Inköpsförfarande enligt LOU 

2016:1145 19 kap. 7 § 3 st. vilket innebär att köpeavtal för bildrättigheter 

tecknas direkt med Firma Tommy Nilsson Sverigevandraren.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna inköp av bildrättigheterna till 200 000 bilder. Inköpsförfarandet 

genomförs i enlighet med LOU 2016:1145 19 kap. 7 § 3 st samt att 

finansieringen om 200 000 kronor tas från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader. 
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Anmält jäv 

Bengt Johansson (SD) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna inköp av bildrättigheterna till 

200 000 bilder. Inköpsförfarandet genomförs i enlighet med LOU 2016:1145 

19 kap. 7 § 3 st samt att finansieringen om 200 000 kronor tas från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschefen 

Ekonomienheten  

Akten  
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§ 29 Dnr 2016-000448 010 

Bostadsförsörjningsprogram 

 

Sammanfattning  

Bostadsförsörjningsprogrammet är det första i sitt slag i kommunen. 

Programmet har upprättats av Miljö- och Byggnadsförvaltningen i samarbete 

med representanter från Kommunledningskontoret, Tekniska förvaltning, 

Ronnebyhus och Miljöteknik. Styrgrupp har varit översiktsplanens 

styrgrupp, dvs Kommunstyrelsens arbetsutskott utökat med en representant 

från de två partier som inte är representerade. 

 

Bostadsförsörjningsprogram är uppdelat i två delar. Den första delen anger 

förutsättningar för kommunens bostadsplanering genom behovs- och 

marknadsanalys av bostadsmarknaden. Del ett innefattar även 

bostadspolitiska mål. Den andra delen av programmet beskriver 

förutsättningar för genomförande av föreslagna åtgärderna bland annat 

genom inriktning för nyproduktion. 

 

Den första delen är reviderad efter remiss till kommunens nämnder och 

bolag, Länsstyrelsen, Region Blekinge, grannkommuner och andra som 

berörs av förslaget, under hösten 2016. Del 2 av programmet upprättades 

under sommaren 2017. Under hösten 2017 skickades båda delarna på remiss 

till kommunens nämnder och bolag. Därefter reviderades programmet till 

dess slutgiltiga version som presenterade för styrgruppen 2017-12-11.  

Bedömning 

Vid de två remisstillfällena inkom synpunkter som i huvudsak gällde vikten 

av att särskilda behovsgrupper erhåller likvärdiga prioriteringar samt att 

behovet av äldre-, funktionsstöd- och socialförvaltningens planering för 

bostadslösningar bör samordnas med bostadsplaneringen i kommunen. 

 

Socialnämnden framhåller dessutom särskilt att befolkningsökningen 

tillsammans med lågt bostadsbyggande har resulterat i bostadsbrist, särskilt 

gällande billiga hyresrätter. Konkurrensen om hyreskontrakt ökar samtidigt 

som antalet ekonomisk svaga hushåll ökar. Man ser även ett ökat tryck på de 

skyddade boendena. Socialnämnden saknar ställningstagande och 
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förtydligande i bostadsförsörjningsprogrammet till kommunens möjlighet att 

anordna bostadsförmedling. 

 

Utöver detta har befolkningsscenario/prognos och programmets tidshorisont 

varit föremål för diskussion. De stora flyktingströmmarna som kom till 

Sverige och Ronneby under 2015 och 2016 innebar svårigheter att uppskatta 

framtida befolkningsförändringar. Inledningsvis utgick programmet från ett 

underlag baserat på ett framtidsscenario. En befolkningsprognos togs sedan 

fram av SCB som ligger till grund för det slutliga programmet. Målet för den 

strategiska planeringen är att planera för en årlig befolkningstillväxt på 300 

personer fram till 2020. Fram till 2020 bedöms kommunen därför behöva ca 

650 nya bostäder medan ett ytterligare ökat behov förutspås fram till 2030. 

Även förnyelse i bostadsbeståndet krävs under denna tid. Särskilt fokus ska 

ligga på bostäder för barnfamiljer samt bostäder för äldre. Även på längre 

sikt ska kommunen planera för en ökande befolkning.  

 

Ett bostadsförsörjningsprogram har en kortare tidshorisont än t.ex. en 

översiktsplan. Med anledning av detta har tidsperspektivet fram till år 2020 

valts. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige 

under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna 

riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas. Revidering av 

bostadsförsörjningsprogrammet bör därför göras med inte allt för långa 

mellanrum, för att hålla programmet till ett aktuellt planeringsunderlag.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen godkänner bostadsförsörjningsprogrammet och 

föreslår kommunfullmäktige att anta bostadsförsörjningsprogrammet. 

 

Styrgrupp för översiktsplanens beslut 2017-12-11 

Styrgruppen för översiktsplanen beslutar att: 

1. Förslaget till översiktsplan Ronneby 2035 inkl. konsekvensbeskrivning, 

med förändringen att uppföljningen av de åtgärder som planeras följas upp 

med anledning av betydande miljöpåverkan fastställs till vartannat år istället 

för varje år, ställs ut. 

2. Utställningen sker under tiden 2017-12-27 till 2018-02-28. 

3. Ändra bostadsförsörjningsprogrammet enligt ovanstående beskrivningen 

och därefter föreslå kommunstyrelsen att godkänna 
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bostadsförsörjningsprogrammet och föreslå kommunfullmäktige att anta 

bostadsförsörjningsprogrammet. 

4. Fastställa mötestider för 2018 i enlighet med ovan. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Åsa 

Evaldsson (M), Peter Bowin (V), Malin Månsson (S), Tommy Andersson 

(S), Lennarth Förberg (M), Ola Robertsson (S) och Anna Carlbrant (RP).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen godkänner 

förslag till bostadsförsörjningsprogram samt föreslår kommunfullmäktige att 

anta detsamma.  

 

Malin Norfall (S) yrkar på att kommunstyrelsen godkänner förslag till 

bostadsförsörjningsprogram samt föreslår kommunfullmäktige att anta 

detsamma med följande tillägg: 

Ett nytt mål tillförs kapitlet Bostadspolitiska mål-riktlinjer (s 15) i form av 

följande 

”Ronneby kommun tar hänsyn till sociala behov” 

Ronneby kommun ska säkerställa att det finns bostäder för 

socialtjänsten att fördela till personer med sociala behov. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på Malin Norfalls (S) 

tilläggsyrkande. 

 

Peter Bowin (V) och Malin Månsson (S) yrkar bifall till Malin Norfalls (S) 

yrkande.         

Propositionsordning 1  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om 

kommunstyrelsen godkänner förslag till bostadsförsörjningsprogram samt 

föreslår kommunfullmäktige att anta detsamma, och finner att 

kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Propositionsordning 2. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Malin Norfalls (S) 

tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Malin Norfalls (S) tilläggsyrkande röstar ja. 

De som önskar avslå Malin Norfalls (S) tilläggsyrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges sju (7) ja-röster och 

åtta (8) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen avslår 

Malin Norfalls (S) tilläggsyrkande.  

 

Ledamot   Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M)  X  

Åsa Evaldsson (M)  X   

Lennart Förberg (M)  X   

Kenneth Michaelsson (C)  X 

Tim Svanberg (C)  X 

Roger Gardell (L)  X 

Malin Norfall (S) X    

Tommy Andersson (S) X    

Jan-Eric Wildros (S)  X   

Malin Månsson (S) X  

Ola Robertsson (S) X   

Peter Bowin (V)              X                    

Lova Necksten (MP) X   

Nicolas Westrup (SD)   X 

Bengt Johansson (SD) tjg.   X 

 

Totalt  7 8 0 

 

* tjg- tjänstgörande ersättare.       



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(81) 
2018-02-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till 

bostadsförsörjningsprogram samt föreslå kommunfullmäktige att anta 

detsamma. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Akten 
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§ 30 Dnr 2015-000115 339 

Grönstrukturplan 

 

Sammanfattning  

Planförslaget, upprättat 2015-04-27 och reviderat 2016-06-13, har varit 

utställt under tiden 2016-07-04 till 2016-09-03.  

Under utställningstiden inkom sammanlagt 13 yttranden. Dessa gällde i 

huvudsak upplysning om att riksintresseområde för kulturmiljövård har 

reviderats, önskemål och förtydligande i texten att kommunen har områden 

med utökat strandskydd samt den framtida processen efter grönplanens 

antagande samt önskemål om mindre justeringar i kartmaterialet gällande 

förslag till utökade leder och besöksplatser. Två fastighetsägare som bor 

utmed Härstorssjön lämnade synpunkter som i huvudsak berör skrivningen 

om allmänhetens tillgänglighet till stranden.  

Samtliga synpunkter har sammanfattats och bemötts i ett utlåtande.      

Bedömning 

De inkomna synpunkterna har föranlett minder justeringar i dokumentet. 

Dessa föreslås vars:  

 Kartorna gällande riksintressena uppdateras.  

 Revidering gällande ny beskrivning och avgränsning av riksintresset 

för kulturmiljövård som omfattar Ronneby brunn/Blekan – Fridhem - 

Rönninge. Det nya materialet innehåller råd för fortsatt förvaltning av 

dessa områden. 

 Texten justeras med beskrivning om att det finns områden med 

utökat strandskydd i kommunen.  

 Förtydligande görs kring att det i framtiden kan krävas nya politiska 

beslut för att jobba vidare med förslagen samt en budget kopplat till 

detta.   

 Kartan och texten kopplat till området utmed Bräkneån, söder om 

Belganet justeras i en kort sträcka utmed ån.  

 Kartan över Belganet justeras och en utritad picknickplats tas bort.  

 Skrivningen och kartmaterialet gällande allmänhetens tillgänglighet 

runt Härstorpssjön revideras delvis.  
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Dessutom har förtydligande gjorts gällande dokumentets användning och att 

det fortsatta arbetet kan kräva samarbete mellan lika nämnder, förvaltningar 

och bolag. Flera av de framtida processerna kan kräva egna medel för att 

genomföras. Med anledning av detta bör ett nytt arbete/projekt initieras som 

fortsätter driva frågorna framåt för att utveckla grönstrukturen i kommunen. 

Se sid 7 i dokumentet.  

Justeringarna anses vara av redaktionell karaktär och kan inte avses innebära 

en västenlig ändring av planförslaget      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott/översiktsplanens styrgrupp godkänner 

att förslaget till Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg 

till översiktsplanen justeras enligt ovan och därefter föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna grönstrukturplanen och föreslå 

kommunfullmäktige att anta grönstrukturplanen.      

 

Styrgruppen för översiktsplanens beslut 2018-01-29 

Styrgrupp för översiktsplanen beslutar för egen del att godkänna att förslaget 

till Grönstrukturplan för Ronneby kommun – tematiskt tillägg till 

översiktsplanen justeras enligt ovan med förändringen att skrivningen kring 

Härstorpssjön på sida 144 vidhålls likt tidigare. 

Styrgrupp för översiktsplanen beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta grönstrukturplanen. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

grönstrukturplanen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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§ 31 Dnr 2017-000704 214 

Remiss från miljö-och byggnadsnämnden - Förslag till 
detaljplan för Kv. Nils 

 

Sammanfattning  

Planändringens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen bekräfta 

pågående användning inom hela kvarteret dvs, handel, kontor och bostäder.  

 

Planen var ute på samråd under tiden 25 juli-5 augusti 2016. Sakägare hade 

inte något att erinra. Länsstyrelsen hade en del synpunkter. Med anledning 

av länsstyrelsens synpunkter på bl a buller, översvämning och närheten till 

järnvägen ändras planförfarandet från begränsat standardförfarande till 

standardförfarande vilket innebar att detaljplanen ställdes ut för granskning. 

Länsstyrelsen hade fortfarande synpunkter och planen ställs ut på ytterligare 

en granskning innan planen kan antas av miljö- och byggnadsnämnden. 

Bedömning 

Kommunen tillgodoser Länsstyrelsens synpunkter. Länsstyrelsen har 

synpunkter på buller, ventilation, järnvägen, stigande havsnivå, ev förorenad 

mark och kulturmiljön. Bestämmelse för värdefull miljö kvarstår från 

befintlig detaljplan för övrigt har bestämmelse för buller, ventilation, 

stigande havsnivå, entréer och markundersökning lagts till på plankartan. 

Planbeskrivningen har kompletterats med beskrivning av risk för skred och 

höga vattenstånd.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås inte ha något att erinra mot förslaget.       

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-12-11 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte ha något att erinra mot 

förslaget. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S). 
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Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar inte ha något att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Karin Svensson, planarkitekt  

Akten 
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§ 32 Dnr 2017-000451 003 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning - 
tekniska förvaltningen och exploateringschef 

 

Sammanfattning  

En översyn av kommunstyrelsens delegationsordning har inletts med 

anledning av den nya kommunallagens ikraftträdande. Det har därvid 

konstaterats att den beslutanderätt som styrelsen delegerat till chefen för 

tekniska förvaltningen inte bör vidaredelegeras. Delegerade beslutanderätter 

inom tekniska förvaltningens verksamhetsområde behöver därför revideras. 

 

Den 1 december 2017 konverterades befattningen exploateringsingenjör till 

en ny befattning, exploateringschef. Delegationsordningen behöver 

uppdateras så att den beslutanderätt som delegerats till 

exploateringsingenjören fortsättningsvis gäller för exploateringschefen. 

 

Styrelsen beslutade den 9 maj 2017, § 174 (dnr KS 2017/335), att beslut att 

utfärda skriftlig varning till kommundirektör och näringslivschef delegeras 

till styrelsens arbetsutskott. Beslutanderätten ska framgå av 

delegationsordningen men har ännu inte blivit införd där. 

Delegationsordningen ska därför kompletteras med denna beslutanderätt.      

Bedömning 

Den 1 januari 2018 trädde en kommunallag (2017:725, KL) i kraft. I den nya 

lagen har ett antal bestämmelser om kommunens anställda införts och 

tillsammans med befintliga regler från den tidigare kommunallagen inom 

samma område samlats i ett eget kapitel, se 7 kap. KL. Dessa bestämmelser 

innebär i viss mån ändrade förutsättningar för delegering av beslutanderätt 

under styrelsen. En översyn av kommunstyrelsen delegationsordning har 

därför inletts.  

 

Enligt 6 kap. 37 § KL får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en 

ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller 

en viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta 

enligt  

7 kap. 5–8 §§. 
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Av 7 kap. 5 § samma lag följer att en nämnd får uppdra åt en anställd hos 

kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss 

grupp av ärenden. Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en 

förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får 

nämnden enligt 6 § överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en 

annan anställd inom kommunen eller landstinget att fatta beslutet. 

 

Enligt 7 kap. 1 § samma lag ska styrelsen utse en direktör. Direktören ska ha 

den ledande ställningen bland de anställda och vara chef för den förvaltning 

som finns under styrelsen.  

 

Bestämmelserna i 7 kap. 1 § är ny. I förarbetena till den nya lagen (prop. 

2016/17: 171, s. 380 och 382) understryks att kommundirektören är chef för 

förvaltningen som finns under styrelsen. I ansvaret som chef inbegrips att 

ansvara för att förvaltningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och 

föreskrifter, personal- och budgetansvar m.m. Bestämmelserna om 

vidaredelegation för förvaltningschef i 6 § är tillämpliga för direktören i 

egenskap av förvaltningschef. 

 

Det kan, med utgångspunkt i de nya bestämmelserna om kommundirektörens 

ställning som förvaltningschef under styrelsen, starkt ifrågasättas om det kan 

finnas flera förvaltningar, och därmed förvaltningschefer, under styrelsen. 

Detta medför konsekvenser vad gäller rätten att vidaredelegera 

beslutanderätt inom styrelsens verksamhetsområde. Med kommundirektören 

som enda förvaltningschef under styrelsen, är det endast direktören som har 

rätt att uppdra åt annan anställd i kommunen att fatta beslut i ärenden där 

styrelsen delegerat beslutanderätten till direktören. Chefen för tekniska 

förvaltningen har inte längre rätt att vidaredelegera sådan beslutanderätt. 

 

Chefen för tekniska förvaltningen har fastställt en delegationsordning om 

reglerar vidaredelegering av chefens beslutanderätt till anställda i 

förvaltningens verksamhet, se bilaga 1. Det rättsliga stödet för dessa 

vidaredelegeringar är mot bakgrund av de nya bestämmelserna i KL, ytterst 

tveksamt. Samtidigt behöver de berörda anställda ha beslutanderätten för att 

förvaltningens verksamhet ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Det 

föreslås därför att innehållet i förvaltningens delegationsordning överförs till 

styrelsens delegationsordning och att styrelsen på därmed delegerar 

beslutanderätten direkt till de berörda anställda. Vidare föreslås att det i 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(81) 
2018-02-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

styrelsens delegationsordning i förekommande fall förtydligas när delegering 

till förvaltningschef uteslutande avser chefen för tekniska förvaltningen. 

 

Den 1 december 2017 omvandlades befattningen exploateringsingenjör till 

en ny befattning, exploateringschef. Delegationsordningen behöver 

uppdateras så att den beslutanderätt som delegerats till 

exploateringsingenjören fortsättningsvis gäller för exploateringschefen. 

 

I samband med ovanstående ändringar föreslås också att styrelsens tidigare 

beslut om att uppdra åt arbetsutskottet att besluta om att utfärda skriftlig 

varning till kommundirektör och näringslivschef förs in i 

delegationsordningen under avsnitt 2.  

 

Förslag till reviderad delegationsordning, se bilaga 2.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta delegationsordning för styrelsen i 

enlighet med bilaga 2.      

 

Kommun arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), 

Tommy Andersson (S) och Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till presenterat förslag till 

delegationsordning för kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna presenterat förslag till 

delegationsordning, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Chefen för tekniska förvaltningen 

Biträdande förvaltningschefen 

Verksamhets- och enhetschefer  

Markförvaltaren 

Förvaltaren 

Trafikansvarig 

Assistent, gatu- och parkenheten 

 

Exploateringschefen 

Kommunjuristen 
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§ 33 Dnr 2018-000005 040 

Investeringsplan 2018, AB Ronneby Industrifastigheter  

 

Sammanfattning  

AB Ronneby Industrifastigheter har inkommit med förslag till 

investeringsplan 2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronneby Industrifastigheters 

investeringsplan för år 2018. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), Åsa 

Evaldsson (M) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall arbetsutskottets förslag med 

tillägget att även driftbudgeten godkänns.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna AB 

Ronneby Industrifastigheters investeringsplan och driftbudget för år 2018. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Akten 
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§ 34 Dnr 2018-000026 805 

Ansökan om bidrag för resekostnader ungdomsutbyte 
mellan vänorter, Schopfheim 

 

Sammanfattning  

Hoby Gif har inkommit med ett bidragsäskande om 50 000 kronor från 

Kommunstyrelsen för att kunna genomföra ett ungdomsutbyte mellan 

föreningen och fotbollsföreningen FV Fahrnau i Schopfheim genom en resa 

till Schopfheim för 16 ungdomar i åldrarna 12-15 år och 4 ledare. Resan till 

Schopfheim planeras till april och syftet är att öka kunskapen och förståelsen 

för respektive kultur och livsförhållanden. Detta görs både genom 

gemensamma fotbollsträningar samt genom att få följa med till skolan och 

delta i undervisningen. Besöket i Schopfheim kommer att följas av ett besök 

i Ronneby till hösten. Det planerade utbytet är ett resultat av kontakten som 

ledarna från de två föreningarna fick under den fotbollsturnering som 

Ronneby kommun arrangerade för kommunens vänorter i somras. De har 

sedan dess hållit kontakt och tillsammans arbetat fram ett lämpligt program 

för utbytet.  

 

Fritid och kulturförvaltningen har beviljat Hoby Gif 10 000 kr i 

ungdomsutbytesbidrag. Den totala resekostnaden uppgår till 71 000 kronor.  

Bedömning 

Ungdomsutbytet mellan fotbollsföreningarna Hoby Gif och FV Fahrnau har 

diskuterats på internationella styrgruppens möte och styrgruppen ser mycket 

positivt på samarbetet och föreningarnas önskan om ett gemensamt 

utbytesprojekt för ungdomar och ledare. Det är av stor vikt att våra 

vänortsavtal är aktiva avtal och leder till mervärde för våra kommuninvånare 

och kommunen bör främja ungdomsutbyten som sker i samarbete med 

vänorterna. Detta utbytesprojekt har uppkommit på eget initiativ från de 

båda föreningarna, vilket också ses som positivt.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla 

Hoby Gif:s äskande om 50 000 kronor och att medel tas från 

Kommunstyrelsens konto för oförutsedda medel.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att bifalla 

Hoby Gif:s äskande om 50 000 kronor och att medel tas från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Hoby Gif:s äskande om 50 000 kronor 

och att medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Hoby Gif 

Internationell samordnare 

Ekonomienheten 

Akten 
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§ 35 Dnr 2018-000066 015 

Begäran om yttrande angående bemanningssituationen 
i Eringsboda 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge har översänt ärende avseende förändrad 

bemanning vid räddningsstyrkan i Eringsboda till medlemskommunerna för 

yttrande.  

Bedömning 

Kommunstyrelsen föreslås att inte ha något att erinra i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra i ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra i ärendet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra i ärendet. 

________________ 

Exp: 

Räddningstjänsten Östra Blekinge  

Kommunstrateg/säkerhetssamordnare  

Akten  
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§ 36 Dnr 2018-000018 300 

Investeringsåtgärder TF underställda 
Kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen lämnar, på uppdrag av Kommunstyrelsen, förslag på 

reducering av investeringskostnader.  

Bedömning 

Förslaget följer de anvisningar som getts om en reducering med 50 % av den 

budget som föreslagits av Tekniska förvaltningen. Reduceringen avser av 

Kommunstyrelsen särskilt utpekade, så kallade, löpande investeringar. Se 

”Budget 2018-2019 dispositioner och investeringar förslag KS 2017-11-28” i 

dnr 2017-000 476. Förslaget innehåller en reducering av investeringar för 

2018 samt en plan för 2019-2021. Dessutom bifogas en riskanalys över de 

föreslagna reduceringarna.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att fastslå tjänstemannaförslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att fastslå 

förslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S) och 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar fastslå förslaget. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Tekniska förvaltningen 

Akten  

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

30(81) 
2018-02-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 37 Dnr 2018-000028 042 

Internbudget 2018 Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

 Tekniska förvaltningens internbudget skall årligen beslutas av 

Kommunstyrelsen  

Bedömning 

Alla förändringar enligt KF-beslut för budget 2018 (gällande år 2016, 2017 

och 2018) har justerats jämfört med budget 2017. 

 

Vad gäller budgetförändringar i verksamhet har bl a följande justeringar 

gjorts. 

 Externa hyreskostnader och hyresintäkter har räknats upp 

 Internhyror 

 Fastighetsskatt och försäkringskostnader 

 Städ enligt nytt avtal 

 Resterande planerat underhåll har flyttats från 8210 till 8240 

(pga kompentövergång) 

 Personalbudget (bl a flytt personal, förväntade rekryteringar, 

löneöversyn 2017) 

 Genomgång av GS-konton samt bla nytt timpris  

 Genomgång slag Lokalförsörjningsenheten (VA, sopor, el 

fjärrvärme, olja, pellets) 

 

Att notera är att: 

 Justeringarna som har gjorts avseende verksamheternas 

befintliga budget ger ofta ganska liten effekt, utan handlar 

snarare om att få budgeten att mer efterlikna verkligheten.  

 Kostenhetens budget byggs upp från grunden varje år (bygger 

främst på antalet ätande). 

 

Det finns tre stora osäkerhetsfaktorer avseende Tekniska 

förvaltningens internbudget 2018: 

 

 Ingen hänsyn är tagen till förändring för lönebidragsanställda 

på Gatu- och Parkenheten. 

 Ingen förändring avseende hamnen utan det tas med i 

budgetberedningen för 2019.  
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 Det är svårt att lägga budget på skogen då upphandling pågår. 

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen fastställer bilagt 

förslag på internbudget 2018 för Tekniska förvaltningen.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa internbudget 2018 för tekniska förvaltningen. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Ola Robertsson (S), 

Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric Wildros (S), Lennarth 

Förberg (M), Peter Bowin (V) och Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med tillägget att tekniska förvaltningen får i uppdrag att till 

kommunstyrelsens sammanträde i april återkomma med ett förslag till ny 

internbudget för år 2018. Det nya förslaget ska innehålla kommentarer.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget för tekniska 

förvaltningen 2018 samt uppdra åt förvaltningen att till kommunstyrelsens 

sammanträde i april återkomma med ett förslag till ny internbudget för år 

2018. Det nya förslaget ska innehålla kommentarer. 

________________ 

Exp: 

Chef, tekniska förvaltningen 

Utvecklingssamordnare, tekniska förvaltningen  

Ekonomienheten 

Akten 
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§ 38 Dnr 2017-000628 101 

Internkontrollplan 2018 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 vill lägga till två nya punkter med totalt fyra 

kontrollmoment inför intern kontroll 2018: 

 

1. Delegationsordning 

a. TF följer delegationsordningen 

b. TF återrapporterar delegationsbeslut 

2. PUL/GDPR 

a. PUL-hantering av blanketter 

b. Kontroll av interna databaser/register 

 

Tekniska förvaltningen har under 2017 arbetat för att komma till rätta med 

de avvikelser som förelåg 2016. Detta har gett som resultat att antalet 

avvikelser kraftigt har minskat. Kvar föreligger totalt tre stycken 

kontrollmoment: 

 

a. Kontroll av märkning av fordon 

b. Kontroll av resvanor – nyttjandet av privata fordon i tjänst  

c. Kontroll av resvanor – personalen använder föreskrivet resesätt 

 

Den första avvikelsen avseende märkning av fordon kommer att genomföras 

så fort upphandlingen är klar. Avseende de två sista, härrör de till Ronneby 

kommuns resepolicy, och arbete kommer att påbörjas för att få en större 
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efterlevnad av policyn. Dessa avvikelser medföljer, per automatik, till 2018 

års internkontrollplan.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att anta Tekniska förvaltningens förslag till 

Internkontrollplan 2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

tekniska förvaltningen förslag till internkontrollplan för år 2018. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Jan-Eric Wildros (S) 

och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta tekniska förvaltningen förslag till 

internkontrollplan för år 2018. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 

Akten  
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§ 39 Dnr 2017-000715 309 

Tekniska förvaltningen informerar om pågående projekt 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar KS ca 3-4 gånger om året gällande status 

för de större projekten.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen informerar om följande projekt: 

 

 Hulta förskola – Invigning 5/2 kl 15. Miljöbyggnad guld certifierad. 

 Paviljonger Backaryd och Hallabro – Projekt i avslutande skede.   

 Framtidens skola – Snäck: Under våren tas handlingar fram inför 

upphandling. Rivning planeras till sommaren 2019.  

 Skogs: Utredning pågår kring byggnadens skick.  

 Kilen parkstråket – Examensarbete färdigt och ska presenteras. 

 Spontanidrottsplatser – 2017-000225059 Pågående ärende. Lyfts i 

KSAU 19/2. 

 Soft center Arena – 2016-000214 Pågående ärende.  

 Ekenäs camping – Anslutningar till uthyrningsstugor. 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), 

Roger Gardell (L), Lova Necksten (MP), Kenneth Michaelsson (C), Bengt 

Johansson (SD) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Projektledare, tekniska förvaltningen  

Akten  
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§ 40 Dnr 2016-000571 261 

Hjortsberga 4:162 - Ansöka om arrendera kommunägd 
mark 

 

Sammanfattning  

Ägarna till Hjortsberga 4:162 önskar arrendera mark i anslutning till sin 

tomt.  

Bedömning 

Ägarna till Hjortsberga 4:162 önskar arrendera mark i anslutning till sin 

tomt. Ytan önskas som extra trädgård mest för att hålla rent och snyggt 

bakom tomten. Sökanden har också placerat ett mindre vedförråd på 

området. 

 

Den önskade ytan ligger inom detaljplan. Stadsarkitekten påpekar att då 

marken är allmän platsmark (park) i detaljplanen är det inte planenligt. Det 

är inte heller lämpligt då marken väster om ytan man vill arrendera är 

planlagd för småindustriändamål. 

 

Småindustrimarken är redan utarrenderad till SMART ENERGY AB som 

bebyggt marken med en Mack-container. 

 

Berörda grannar har tillfrågats och medgett ett arrende av den önskade ytan. 

 

Den önskade arrendeytan har tidigare varit utarrenderad. 

 

Miljöteknik har inga ledningar i området. 

 

Vägar och grönområden i Johannishus ingår i en gemensamhetsanläggning 

till förmån för Johannishus Vägförening. Ordföranden i vägföreningen har 

godkänt ett arrende på önskad yta. Godkännandet finns nu även skriftligt. 
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Räddningstjänsten har tillfrågats om säkerhetsavståndet och godkänt ett 

arrende. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna 

arrende enligt bilagt avtal.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna arrende enligt bilagt avtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S) och 

Ola Robertsson (S). 

Yrkanden 

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

 

Malin Norfall (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget 

yrkande.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar avslå arbetsutskottets förslag röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster och 

sju (7) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag.  

 

Ledamot   Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X  

Åsa Evaldsson (M) X   

Lennart Förberg (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X 

Tim Svanberg (C) X 

Roger Gardell (L) X  

Malin Norfall (S)  X   

Tommy Andersson (S)  X   

Jan-Eric Wildros (S)   X  

Malin Månsson (S)  X 

Ola Robertsson (S)  X  

Peter Bowin (V)                                    X 

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD)  X 

Bengt Johansson (SD) tjg.  X 

 

Totalt  8 7 0 

 

* tjg- tjänstgörande ersättare.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna arrende enligt bilagt avtal, till detta 

protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, tekniska förvaltningen 

Sökanden 
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§ 41 Dnr 2018-000044 214 

Remiss - samråd till förslag ny detaljplan för del av 
Trolleboda 1:47 mfl 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2014-09-16 upprättat förslag på 

detaljplan för del av Trolleboda 1:47 m.fl. i Ronneby kommun.  

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) ersätta 

två äldre byggnadsplaner som finns i området. Viktiga frågor är att utöka 

befintliga fastigheters byggrätt för att anpassa den till befintlig bebyggelse 

samt svara på dagens behov av ökad bostadsyta. Detaljplanen möjliggör 

även för fyra nya tomter. Utöver detta ska gällande riktlinjer om 

havsnivåhöjningar beaktas.  

Planen genomförs som ett standardförfarande och beräknas kunna antas av 

Miljö- och byggnadsnämnden i maj 2018.      

Bedömning 

Planförslaget innebär att området för södra Trolleboda kommer harmoniera 

bättre med liknande kustsamhällen i Ronneby kommun där nya detaljplaner 

tagits fram under de senaste åren.  

Förslaget om en ökad byggrätt och en tydligare reglering av denna kommer 

bidra till en enklare och mer jämlik bygglovshantering.  

Vidare innebär planförslaget att kommande bebyggelse och befintlig 

infrastruktur successivt kan anpassas efter gällande riktlinjer vad gäller 

havsnivåhöjningar.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget.       

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltat ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Hanna Farming, planarkitekt 

Akten  
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§ 42 Dnr 2017-000749 214 

Risatorp 2:22 Detaljplan för bostäder 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för 

Risatorp 2:2 med flera fastigheter i Risatorp, Ronneby kommun.  

Syftet med detaljplanen är att planlägga för bostadsändamål med tillhörande 

bostadskomplement i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse i nordvästra 

Risatorp. Planen hanteras med ett standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen. Planförslaget avviker inte från den gällande översiktsplanen.  

Detaljplanen ställs ut under tiden 2017-12-13 till och med 2018-01-08.  

 

Synpunkter på planförslaget skall framföras skriftligen till miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha något att erinra mot förslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget.  

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  

Akten 
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§ 43 Dnr 2018-000032 253 

Markförsäljning del av Ronneby 22:1, västra 
Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Hugal Fastighets AB har önskemål om att köpa mark på västra 

Viggenområdet (del av Ronneby 22:1) enligt karta i köpekontraktet.  

Bedömning 

Hugal Fastighets AB har önskemål om att köpa mark på västra 

Viggenområdet (del av Ronneby 22:1) enligt karta i köpekontraktet. Ytan 

som är aktuell är cirka 3600 kvm. Förslag på markpris är 80 kronor per 

kvadratmeter. Exakt areal kommer att bestämmas i lantmäteriförrättning som 

köparen betalar. Anslutningsavgifter tillkommer enligt taxa för köparen. 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att sälja marken enligt villkor i upprättat 

köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att sälja marken enligt villkor i upprättat köpekontrakt. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja marken 

enligt villkor i upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Akten 
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§ 44 Dnr 2014-000183 253 

Försäljning av Järnaviks camping (del av Järnavik 1:1 
och 3:1 ) 

 

Sammanfattning  

Stefan Nilsson med sitt företag Guldkiosken AB som drivit Järnaviks 

Camping i många år önskar köpa campingen för att kunna investera i 

anläggningen.  

Bedömning 

Stefan Nilsson med sitt företag Guldkiosken AB som drivit Järnaviks 

Camping i många år önskar köpa campingen för att kunna investera i 

anläggningen. Idag hyr köparen campingverksamheten genom avtal med 

Kultur- och Fritidsförvaltningen. Ängen bakom campingområdet arrenderas 

ut som arrangemangsyta av Tekniska förvaltningen till köparen.  

 

Parterna är överens om att mark enligt bilaga 1 till köpekontrakt (ca 28 000 

kvm) ska ingå i köpet. Köparen äger redan vissa av byggnaderna på området. 

För att säkerställa rätt till väg och nå området norr om campingen har 

servitut för väg tecknats. Det servitutet ska skrivas in i kommande 

lantmäteriförrättning som köparen ska ta kostnaden för. Servicebyggnad, 

reception och dansbana som ligger utanför området ingår inte i köpet. Där 

har separat hyresavtal med Lokalförsörjningsenheten tecknats. En brygga 

ingår i köpet som är markerad på bilaga 1 till köpekontraktet. 

Campingområdet omfattar 8 uthyrningsstugor samt ca 130 platser 

campingplatser. 

 

Det enskilda avloppet som campingen använder sig av är utdömt. 

Förlängning av tidsfristen att använda avloppet finns till 181231. Miljöteknik 

håller på med framdragning och påkoppling av kommunalt VA i området. 

Campingen ska anslutas under 2018. Köparen ska stå för samtliga kostnader 

för anslutningen. Då nya anslutningstaxor är under behandling är det svårt att 

få fram en exakt anslutningsavgift. De uppgifter som Miljöteknik lämnar är 

en anslutningsavgift på ca 1.9 miljoner exkl moms. Denna siffra är baserad 

på tomtareal och antal byggnader. Observera att det är en uppskattad avgift 

som kan ändras beroende på taxebeslutet. Den kan således både bli lägre 

eller högre. I den taxa som används idag finns ingen beräkning för 

campinganslutningar och VA-chefens uppskattning var att 
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anslutningsavgiften troligen skulle hamna på densamma som i förslaget till 

de nya taxorna. 

 

Två stycken värderingar finns på campingområdet av auktoriserade 

värderare. Markvärde 2 miljoner och byggnadsvärde 2 miljoner. 

Marknadsvärde på cirka 4 miljoner. Då köparen investerat under många år i 

campingen och således höjt dess värde samt att anslutningsavgiften till det 

kommunala VA-nätet är så osäker har förhandlingar lett fram till en 

föreslagen köpesumma om 3 250 000 kronor.   

 

I pågående översiktsplan finns ett förslag på vilket område som kan 

användas som campingområde och vilket område som kan användas för 

bostads-bebyggelse. Köparen är intresserad av att i köpa till mer mark i 

området i ett senare skede för att kunna utveckla verksamheten ännu mer.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta sälja Järnaviks camping enligt upprättat 

köpekontrakt.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att sälja Järnaviks camping enligt upprättat 

köpekontrakt. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

 

Malin Norfall (S) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandes eget yrkande.  
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Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar avslå arbetsutskottets förslag röstar nej.     

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges åtta (8) ja-röster och 

sju (7) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar i 

enlighet med arbetsutskottets förslag.  

 

Ledamot   Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X  

Åsa Evaldsson (M) X   

Lennart Förberg (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X 

Tim Svanberg (C) X 

Roger Gardell (L) X  

Malin Norfall (S)  X   

Tommy Andersson (S)  X   

Jan-Eric Wildros (S)   X  

Malin Månsson (S)  X 

Ola Robertsson (S)  X  

Peter Bowin (V)                                    X 

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD)  X 

Bengt Johansson (SD) tjg.  X 

 

Totalt  7 8 0 

 

* tjg- tjänstgörande ersättare.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att sälja Järnaviks 

camping enligt upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Akten 
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§ 45 Dnr 2017-000338 317 

Belysning mellan Listerby - Johannishus 

 

Sammanfattning  

I tidigare ärende, se KF 2017 § 322, har Kommunfullmäktige beslutat att 

Ronneby kommun skall finansiera belysning av den kommande gång- och 

cykelvägen längs Trafikverkets väg 670 mellan Listerby och Johannishus. I 

enlighet med beslutets första punkt har samråd hållits med Trafikverket som 

upprättat bilagt avtal om finansiering och ansvar för 

belysningsanläggningen.  

Bedömning 

Bilagt avtal motsvarar de förutsättningar som samråtts i ärendet.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att KSau föreslår att KS föreslår att 

KF beslutar godkänna upprättat avtal.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat avtal. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

upprättat avtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Akten 
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§ 46 Dnr 2018-000059 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om en utökning av 

verksamhetsområdet för Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten. 

I området Väbynäs norra byggs det under 2018 ledningsnät för vatten och 

spillvatten enligt Ronnebys VA-plan. Påkoppling av fastigheter till det nya 

ledningsnätet kan ske under hösten 2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområde för Väbynäs norra 

gällande vatten och spillvatten.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige utöka 

verksamhetsområde för Väbynäs norra gällande vatten och spillvatten. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 47 Dnr 2017-000681 610 

Remiss från Region Blekinge - Blekinge 
Kompetensförsörjningsstrategi 2018-2020 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har getts möjlighet att yttra sig över Region Blekinges 

Länsstyrelsen Blekinges förslag till Kompetensförsörjningsstrategi 2018-

2020.   

 

Förslaget har varit på remiss under perioden 2017-11-02 till 2018-02-28.  

Remissyttrandet bör behandlas på Kommunstyrelsen den 6 februari. 

 

Förslag till yttrande är berett av kommunledningsförvaltningen genom 

personalchef, samt genom utbildningsnämnden.  

 

Strategin innefattar fyra olika fokusområden: 

 Strategisk utbildningsplanering 

 Rekrytering, attraktiv arbetsgivare och talangattraktion 

 Samverkan mellan skola/utbildning och arbete 

 Det livslånga lärandet 

 

Det finns ett stort behov av att samla krafterna för att nå framgång med 

kompetensförsörjningen, och alla fyra fokusområdena är viktiga. Därför är 

det viktigt med en väl förankrad, gemensam strategi, där tydliga åtgärder 

prioriteras.  

 

Det är önskvärt att ännu mer förtydliga vad som konkret behöver ske, 

eftersom ”samverka” och ”medverka” handlar mer om form, än om de 

faktiska åtgärderna, och dessa begrepp är ofta återkommande. Vem/vilka, i 

vilka sammanhang och för vilket syfte?  
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I utbildningsnämndens interna yttrande framgår exempel på oklarheter 

avseende vad som är Region Blekinges roll och vad som är de olika övriga 

aktörernas roller. Tydliggörandet av dessa är en viktig framgångsfaktor.  

 

I den nyligen framtagna Strategin för Jämställt Blekinge 2018-2022 finns 

flera områden som återkommer i denna strategi. Det finns ytterligare 

perspektiv på kompetensförsörjningsfrågan, som t ex integrationsarbetet.  

 

För att kunna arbeta efter de strategiska styrdokumenten, är det bra om de 

inte i alltför stor utsträckning går in i varandra, då det blir oklarheter i syfte, 

mål och resultat.  

Bedömning 

Ronneby kommun välkomnar arbetet med att ta fram en gemensam strategi 

för kompetensförsörjningen i länet.  

 

Ronneby kommun ställer sig bakom utbildningsnämndens förslag till 

yttrande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att anta förslag 

till yttrande.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig bakom utbildningsnämndens förslag till yttrande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Lennarth Förberg 

(M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom utbildningsnämndens förslag 

till yttrande. 

________________ 

Exp: 

Personalchefen 

Region Blekinge 

Akten  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(81) 
2018-02-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 48 Dnr 2017-000758 439 

Informationsärende - Vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram (enkät) 2017 

 

Sammanfattning  

EU:s ramdirektiv för vatten beskriver hur Sveriges vatten ska förvaltas. 

Samma ramar gäller i alla EU-länder. För varje vattenförekomst finns tydliga 

mål, miljökonsekvensnormer (MKN), de kvalitetskrav som ska uppnås inom 

en viss tid. 

 

Arbetet med vattenförvaltningen sker i cykler om sex år. I varje sexårsperiod 

upprepas momenten övervakning, bedömning av status, analys av påverkan 

och risk för försämring av status samt bedömning av ekonomiska 

förutsättningar och konsekvenser. 

I slutet av varje sexårscykel beslutar vattendelegationen om förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för kommande period. 

  

Vattenresurserna förvaltas i avrinningsområden och i fem 

vattendistrikt(Bottenviken, Bottenhavet, Norra Östersjön, Södra Östersjön 

och Västerhavet). Eftersom de olika vattendistrikten har olika utmaningar så 

finns det fem beslut om förvaltningsplaner, ett för varje distrikt. Ronneby 

kommun ingår i Södra Östersjö distriktet och det är länsstyrelsen i Kalmar 

som samordnar arbetet. 

 

Förvaltningsplan för Södra Östersjön 2016-2021 är antagen och innehåller 

flera delar. I del 4 finns Åtgärdsprogrammet som innehåller 

- Vilka åtgärder som kommunen (och andra myndigheter) 

ska genomföra för att miljökvalitetsnormen ska kunna 

följas och när i tid det ska vara genomfört. 

- En samlad redovisning som visar vad som bedöms vara 

grundläggande och kompletterande åtgärder enligt 

vattendirektivet. 

- En sammanfattning av den samhällsekonomiska 

konsekvensanalysen av åtgärderna som 

åtgärdsprogrammet kan medföra. 
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- Vilken finansiering som finns idag för genomförande av 

myndighetsåtgärder. 

 

Kommunerna ska genomföra åtta åtgärder 

Åtgärd Slag 

1-4 Tillsyn 

5 Skydda dricksvattenförsörjningen 

6 Fysisk planering 

7-8 Upprätta dagvattenplaner, vatten- 

och avloppsplaner 

 

En uppföljning görs varje år. Syftet är att se hur arbetet fortskrider med att   

genomföra åtgärderna. Uppföljningen sker genom besvarande av olika frågor 

i ett formulär. Formuläret är indelad i 4 delar där: 

Del 1; handlar om miljötillsyn och har besvarats av miljö- och 

byggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoenhet. 

Del 2;handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och har besvarats i 

huvudsak av Ronneby miljö & teknik AB. 

Del 3; handlar om fysisk planering och har besvarats av miljö- och 

byggnadsförvaltningen, planenheten.  

Del 4; handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och har 

besvarats av miljösamordnaren på SUS-enheten. 

 

För att ta del av enkätsvaren se bilaga ” Ronneby kommuns rapportering av 

genomförda åtgärder 2017 i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram”. 

Förslag till beslut 

Informationen noteras i protokollet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar översända ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Malin Norfall (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och energisamordnare  

Akten  
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§ 49 Dnr 2017-000736 800 

Fredriksbergs BK - Förslag till överenskommelse med 
föreningen 2017-2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-11-23 § 174 

Fritid- och kulturnämnden beslutade på oktobermötet 2017 § 155 att 

återremittera ärendet gällande Fredriksbergs BK:s drift av isarenan Lugnevi. 

En skyndsam översyn ska ske av det befintliga avtalet i dialog med 

kommunjuristen. Vid ett möte med ordföranden i föreningen den 26 oktober 

kom vi överens om att jag som förvaltningschef skriver en garanti att 

Fredriksbergs BK driver anläggningen under säsongen 2017-18. Annars kan 

de inte bemanna anläggningen och anställa någon. Denna garanti är skriven. 

Likaså har jag beviljat ett driftsbidrag på 200 tkr för 2017. Detta var sedan 

tidigare avsatt i budget. 

Vi är också överens om att en ömsesidig uppsägning av det befintliga avtalet 

ska ske till säsongen 2018-19. Eftersom nuvarande avtal är grundat på ett 

fullmäktigebeslut och underskrivet av Roger Fredriksson, kommunstyrelsens 

ordförande 2012. Det innebär att uppsägningen borde hanteras på samma 

nivå.  

Uppfattningen gällande avtal för 2018-19 och framåt från kommunjuristen är 

att det bör ske en upphandling eftersom det handlar om större belopp om 

detta ska hanteras juridiskt korrekt. Tidsmässigt går det inte att skyndsamt 

hantera detta, så det krävs en lösning för nuvarande säsong och under 

rådande avtal.      

Bedömning 

För att anläggningen ska driftas av föreningen hela vintersäsongen krävs en 

lösning för jan-mars 2018. Mitt förslag är att Fredriksbergs BK beviljas en 

garantisumma på 250 tkr. Då ingår även schemaläggningsarrsvarför hela 

säsongen, vilket inte tidigare ersatts, samt kompensation för 

kostnadsuppräkningar från 2012.        
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Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar 

- att föreslå fullmäktige att godkänna en ömsesidig uppsägning av 

befintligt avtal inför säsongen 2018-19.  

- att föreslå fullmäktige godkänna att förvaltningen får i uppdrag 

genomföra en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av 

drift inför säsongen 2018-19 och framåt beroende på utlåtande och 

underlag från kommunjurist. Det kan komma att handla om 

upphandling. 

att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under jan-mars 

2018.        

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-11-23 

Fritid och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

godkänna en ömsesidig uppsägning av befintligt avtal inför säsongen 2018 -

19. 

Föreslå att kommunfullmäktige godkänner att förvaltningen får i uppdrag 

genomföra en juridiskt korrekt överenskommelse av hantering av drift inför 

säsongen 2018-19 och framåt beroende på utlåtande och underlag från 

kommunjurist. Det kan handla om upphandling. 

Att ett garantibelopp på 250 tkr beviljas föreningen för drift under jan-mars 

2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna en uppsägning av befintligt avtal inför 

säsongen 2018 -19. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna en 

uppsägning av befintligt avtal inför säsongen 2018 -19. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 50 Dnr 2017-000667 101 

Utvärdering av tidigare medborgarundersökningar och 
förslag på framtida utformning 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade i § 140/2017 att uppdra åt kvalitetsgruppen att 

inför 2018 års Medborgarundersökning utvärdera tidigare mätningar och 

återkomma med förslag på utformning av undersökningen.  

 

Ronneby kommun har under ett antal år genomfört SCB:s Medborgar-

undersökning bland kommuninvånarna. 2015 och 2017 gjordes uppehåll 

men 2018 ska undersökningen göras på nytt.  

 

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning. Den mäter vad 

kommuninvånarna tycker om kommunen. I ett fåtal fall, där verksamheterna 

inte gör egna mätningar och där många kommuninvånare kan sägas ha 

erfarenhet, skulle den kunna ersätta en brukarundersökning. Ett sådant fall är 

området gator och vägar.  

 

Utvärdering av tidigare Medborgarundersökningar 

Medborgarundersökningen har de tre senaste tillfällena genomförts 2013, 

2014 och 2016 i Ronneby. Den har tre huvudområden: 

 

1. Nöjd-Region-Index (NRI): 

NRI innehåller frågor om kommunen som en plats att bo och leva på. Några 

exempel är frågor om arbetsmöjligheter, kommersiellt utbud och trygghet. 

Detta är områden som kommunen bara har en viss påverkan på. Utfallet för 

Ronneby är genomgående sämre än för genomsnittet i riket. 

 

2. Nöjd-Medborgar-Index (NMI): 

NMI innehåller frågor där kommuninvånarna bedömer kommunens 

verksamheter t ex förskola, kultur eller äldreomsorg. Detta är områden där 

kommunen i större utsträckning styr över kvaliteten själva. Här är 

kommunens resultat nästan i paritet med genomsnittet i riket. 
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3. Nöjd-Inflytande-Index (NII): 

NII innehåller frågor om hur kommuninvånarna uppfattar inflytande, 

information, förtroende m m. Utfallet ligger några enheter under 

genomsnittet i riket.  

 

Frågorna i Medborgarundersökningen är mycket allmänt ställda. När det 

gäller kommuninvånarnas synpunkter på kommunens verksamheter (NMI) 

ser frågorna ut enligt följande mall: ”Vad tror eller tycker du om 

äldreomsorgen i din kommun?”. Liknande upplägg för frågorna gäller för 

NRI där ett exempel är: ”Hur ser du på möjligheterna att få arbete inom 

rimligt avstånd?” samt inom NII där ett annat exempel är: ”Vad tror eller 

tycker du om hur kommunens politiker arbetar för kommunens bästa?”.  

Denna typ av frågor väcker endast nya frågor för den som ska analysera 

resultatet. Man vet inte vad de svarande har vägt in när de svarat och därför 

är det svårt att ta fram förbättringsåtgärder. Undersökningen kräver 

fördjupade undersökningar och/eller intervjuer av fokusgrupper.  

 

Under de senaste åren har sådant övergripande, strukturerat analysarbete inte 

utförts. Ett sådant arbete tar mycket tid och kräver stora personella insatser. 

Vid diskussioner i kommunnätverk framkommer det att detta är inget unikt 

problem för Ronneby kommun. Det är inte vanligt att kommuner vidtagit 

större åtgärder. De flesta kommuner nöjer sig med att följa 

resultatutvecklingen.  

 

 

Förslag på framtida utformning av undersökningen 

Medborgarundersökningen är en standardenkät som Statistiska Centralbyrån 

erbjuder (SCB). Frågornas innehåll går inte att påverka för den enskilda 

kommunen. Att undersökningen är standardiserad medför flera fördelar: 

 

- Den är förhållandevis billig att beställa. Om Ronneby hade 

gjort undersökningen på egen hand hade det inneburit stora 

personella insatser. 

- Ronneby kan jämföra sig med andra kommuner eftersom 

de har exakt samma frågor och upplägg. Vi kan ta kontakt 

och lära från dem som har höga värden.  
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- Ronneby kan jämföra sig med sig själv historiskt – har vi 

blivit bättre eller sämre?  

 

Det är dock möjligt att köpa tilläggsfrågor. Hittills har intresset varit lågt i 

Ronneby kommun. Det finns exempel på kommuner som gör det och 

områden som detta kan vara är t ex miljö eller trafik. Ronneby skulle kunna 

använda tilläggsfrågorna för att fördjupa sig i något område som vi upplever 

som viktigt men där utfallet varit mindre bra. Vi måste dock komma ihåg att 

svarsfrekvensen kan påverkas negativt då kommuninvånarna får ännu fler 

frågor att besvara. Tilläggsfrågorna kan inte heller användas för att jämföra 

oss med andra kommuner då de är unika för Ronneby. Om Ronneby väljer 

att köpa tilläggsfrågor måste dessa vara väl genomtänkta så vi får svar som 

vi kan arbeta vidare med.  

  

Att påverka attityder tar lång tid och resultaten är ofta liknande över åren. 

Små resultatförändringar kan man inte lita på då dessa ofta ligger inom 

felmarginalen. Det händer dock att enstaka områden råkar ut för kraftiga 

resultatförändringar och det kan vara viktigt att fånga upp dessa. Detta beror 

i så fall ofta på större händelser i samhället som kommunen som organisation 

sällan kan påverka. Medborgarundersökningen kostar en del att genomföra 

för kommunen. Därför anser vi att Medborgarundersökningen inte bör 

genomföras oftare än vart tredje eller fjärde år.   

 

 

Några förbättringsförslag 

1. Det är viktigt att få till stånd kunskap och diskussion om 

och kring Medborgarundersökningens resultat. Internt bör 

resultatet upp i olika forum t ex kommunstyrelsen, 

nämnder, ledningsgrupper och på arbetsplatsträffar. Då kan 

undersökningens resultat ses som en del av 

omvärldsbevakningen och ett komplement till de 

brukarundersökningar som redan görs. Externt bör den 

kanaliseras via hemsidan och massmedia. 

 

2. För områden där det är tydligt vem som äger frågan och där 

resultatet är dåligt kunde kommunstyrelsen begära in en 

fördjupad analys som utreder om det är dålig kvalitet i 

verksamheten eller om det är andra faktorer som styr hur 
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kommuninvånarna svarat. Verksamhetens svar bör i så fall 

även innehålla förslag till förbättringsåtgärder.   

 

3. Undersökningen innehåller fritext där den svarande kan 

lägga till kommentarer. Dessa kommentarer bör ses över 

mer noggrant och, i förekommande fall, ställas till berörd 

tjänsteman eller förvaltning. 

 

4. Mycket kritik har framförts, med all rätt, mot den låga 

svarsfrekvensen. För Ronnebys del var svarsfrekvensen 54 

% år 2014 för att sjunka till 42 % år 2016 vilket var som ett 

genomsnitt i riket. Denna trend ser likadan ut över hela 

riket och preliminär statistik för 2017 visar att rikssiffrorna 

tycks ha fallit ytterligare något. Men att resultaten 

fortfarande är trovärdiga stärks av att de är ganska jämna 

över åren.  

Nackdelen med låg svarsfrekvens är att felmarginalen blir väldigt stor – man 

kan inte längre säga att förändringar på kanske 3-4 enheter är statistiskt 

säkerställda. 

SCB arbetar med att förbättra svarsfrekvensen. Ett förslag de lagt fram är att 

skicka ut undersökningen till fler hushåll men detta kommer att bli dyrare för 

kommunerna. Det finns även sådant som vi som kommun kan göra t ex  

- ökad marknadsföring via hemsidan, Facebook, Instagram 

och liknande kanaler,  

- annonsering i tidningar,  

- pressmeddelanden,  

- särskild försättssida i undersökningen som visar att det är 

Ronneby kommun som efterfrågar och inte staten eller SCB 

m m.  

Många kommuner arbetar redan i dag med att försöka förbättra 

svarsfrekvensen på ovan beskrivna sätt men de har inte märkbart bättre 

svarsfrekvens. 

Ett sätt att påverka svarsfrekvensen skulle kunna vara feedbacken till 

kommuninvånarna när rapporten väl kommer – att visa att vi på olika sätt 

arbetar med resultatet t ex genom att rapporten läggs ut och kommenteras på 

hemsidan, att förbättringsåtgärder redovisas och att pressmeddelanden kring 

resultatet skickas ut. Detta är ett utvecklingsområde för Ronneby.  
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Vissa kommuner använder Medborgarundersökningen i sin styrning. 

Medborgarundersökningen bygger dock på attityder och kommunen som 

organisation är inte ensam om att styra hur invånarna uppfattar sin 

omgivning. Därför känns det inte meningsfullt att använda undersökningen 

som en indikator om kommunen lyckats bra i sitt arbete eller inte. Här 

fungerar direkta brukarundersökningar bättre.  

 

Omdöme/slutsatser 

Det är tveksamt om föreslagna förbättringar kommer att leda till någon reell 

resultatförändring i kommande undersökningar. Det huvudsakliga syftet med 

undersökningen borde vara att vi ska kunna använda undersökningens 

resultat i ett förbättringsarbete men det har alltså visat sig vara mycket svårt 

att få till stånd.  

Ronneby har redan i dag ett antal undersökningar som är riktade direkt mot 

brukarna. Några exempel finns inom hemtjänst, särskilt boende, förskola, 

grundskola, gymnasieskola. hyresgäster i kommunens lokaler som är 

näringsidkare, kommunens lekplatser och inom IFO finns undersökningar 

när det gäller sociala barnavården, ekonomiskt bistånd, missbruk och 

sysselsättningen. Även inom folkhälsa finns det exempel på undersökningar i 

form av LUPP:en m m. Kanske är det bättre att i ökad utsträckning fokusera 

kring förbättringsåtgärder för dessa undersökningar.  

 

Kvalitetsgruppen kan se två alternativa förslag till beslut. 

Förslag till beslut 

Alt 1: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

 

tills vidare inte genomföra Medborgarundersökningen  

 

 

Alt 2: 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

inför 2018 års Medborgarundersökning  
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uppdra åt kommunledningen att med restriktion, se över behovet av, och 

eventuellt komplettera undersökningen med, tilläggsfrågor 

 

uppdra åt kommunledningen att vidta åtgärder enligt ovan som verkar för att 

höja svarsfrekvensen 

 

uppdra åt nämnder och förvaltningar att diskutera och sprida resultatet av 

Medborgarundersökningen 2018 samt 

 

att efter 2018 genomföra Medborgarundersökningen vart tredje år 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inför 

2018 års medborgarundersökning  

 

uppdra åt kommunledningen att med restriktion, se över behovet av, och 

eventuellt komplettera undersökningen med, tilläggsfrågor 

 

uppdra åt kommunledningen att vidta åtgärder enligt ovan som verkar för att 

höja svarsfrekvensen 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att inför 2018 års medborgarundersökning uppdra 

åt kommunledningen att med restriktion, se över behovet av, och eventuellt 

komplettera undersökningen med, tilläggsfrågor samt att vidta åtgärder 

enligt ovan som verkar för att höja svarsfrekvensen 

________________ 

Exp: 

Verksamhetsutvecklare 

Akten 
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§ 51 Dnr 2017-000100 109 

Besvarande av medborgarförslag- angående trafiken på 
Utmarksvägen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har mottagit ett medborgarförslag som berör olika 

problem som uppkommit på Utmarksvägen. Problem med 

hastighetsöverträdelser och busstrafiken genom Utmarksvägen är 

huvudsakligen största problemen som framgår av förslaget. 

I medborgarförslaget föreslås att ändra busslinjen, begränsa trafiken bara för 

de boende på Utmarksvägen och gående och cyklister i övrigt. Även trafiken 

för utryckningsfordon berörs av denna begränsning. I förslaget vill man ha 

vägbulor, skyltar och andra hastighetssänkande åtgärder om kommunen inte 

väljer de nämnda förslagen ovan.      

Bedömning 

 Tekniska förvaltningen har haft två olika trafikmätningar på Utmarksvägen 

under en veckas tid i september 2016. Nedan sammanfattas denna:  

 

Antal passerande fordon  2016 fordon 

Årsdygnstrafik  305 fordon/dygn 

Vardagsdygnstrafik  329 fordon/dygn 

Max timtrafik  44 fordon/timme 

 

Hastighetsprofil (30)  Hastighetsöverträdelse 48% 

   Vmedel – 31 km/h 

V85 – 44 km/h 

   Vmax – 92 km/h 

 

Under sommaren 2017 påbörjades arbetet med att anlägga en GC-bana 

längst med Utmarksvägen som kopplar samman GC-banan från Hjorthöjden 

till GC-banan på Risatorpsvägen. GC-banan ger en tryggare sträcka till de 

oskyddade trafikanterna och utformningen av GC-banan resulterade till en 

smalare körbana som i sin tur medför lägre hastighet för fordon som passerar 

området. På andra änden av Utmarksvägen, väster om Grönaslättsvägen har 

körbanan smalnats av så att två fordon inte kan möta varandra och måste 
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vänta tills passagen är fri för att köra genom. Denna åtgärd markerar 

ytterligare vikten av sänkt hastighet på Utmarksvägen. 

Det råder ett förbud för obehörig trafik på Utmarksvägen sedan många år 

tillbaka. För att uppmuntra flera av kommuninvånare att använda allmänna 

transportmedel för att minska trafiken och ta hänsyn till miljön vill Tekniska 

förvaltningen inte att sträckan för busslinjen ändras.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har haft två olika trafikmätningar på Utmarksvägen 

under en veckas tid i september 2016. Nedan sammanfattas denna:  

 

Antal passerande fordon  2016 fordon 

Årsdygnstrafik  305 fordon/dygn 

Vardagsdygnstrafik  329 fordon/dygn 

Max timtrafik  44 fordon/timme 

 

Hastighetsprofil (30)  Hastighetsöverträdelse 48% 

   Vmedel – 31 km/h 

V85 – 44 km/h 

   Vmax – 92 km/h 

 

Under sommaren 2017 påbörjades arbetet med att anlägga en GC-bana 

längst med Utmarksvägen som kopplar samman GC-banan från Hjorthöjden 

till GC-banan på Risatorpsvägen. GC-banan ger en tryggare sträcka till de 

oskyddade trafikanterna och utformningen av GC-banan resulterade till en 

smalare körbana som i sin tur medför lägre hastighet för fordon som passerar 

området. På andra änden av Utmarksvägen, väster om Grönaslättsvägen har 

körbanan smalnats av så att två fordon inte kan möta varandra och måste 

vänta tills passagen är fri för att köra genom. Denna åtgärd markerar 

ytterligare vikten av sänkt hastighet på Utmarksvägen. 

Det råder ett förbud för obehörig trafik på Utmarksvägen sedan många år 

tillbaka. För att uppmuntra flera av kommuninvånare att använda allmänna 

transportmedel för att minska trafiken och ta hänsyn till miljön vill Tekniska 

förvaltningen inte att sträckan för busslinjen ändras.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anse 

medborgarförslaget är besvarat.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Lennarth Förberg (M), 

Ola Robertsson (S), Malin Norfall (S) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Akten  
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§ 52 Dnr 2017-000648 109 

Besvarande av medborgarförslag - anlägg en cykelväg 
ovanpå de kommande vattenledningarna från Karlsnäs 
till Brantafors vattenverk 

 

Sammanfattning  

Aktuellt medborgarförslag föreslår att ny cykelväg anläggs i tillämpliga 

delar ovanpå vattenledningen från Karlsnäs till Brantafors i samband med att 

denna anläggs.  

Bedömning 

Karlsnäsgården, en välbesökt kommunal friluftsanläggning som drivs av 

Ronneby Orienteringsklubb, ligger ca 6 km norr om Kallinge samhälle i 

anslutning till korsningen mellan väg 653 och Ronnebyån. En trafiksäker 

gång- och cykelväg för oskyddade trafikanter till och från Karlsnäsgården 

har länge diskuterats, men då har förslagen främst varit att knyta samman 

gång- och cykelvägarna från Bredåkra/Hasselstad till Karlsnäs invid 

Trafikverkets väg 653. Någon behovs- och kostnadsutredning finns dock inte 

framtagen. 

 

De nya vattenledningarna mellan vattentäkterna i Karlsnäs och Brantafors 

vattenverk avses förläggas under 2018. Sträckningen går, grovt redovisat, i 

södra delen i området mellan Ronnebyån och Klintabäcken samt i norra 

delen utmed väg 653. Förutom genom kommunägd mark så passerar 

ledningarna genom fastigheter som främst ägs av Fortifikationsverket och 

familjen Petri. Ledningsrättsavtal har upprättats med berörda fastighetsägare 

som reglerar förutsättningarna för upplåtelsen. I de aktuella avtalen finns 

inget reglerat kring möjlighet till cykelvägsutbyggnad. 

 

Samråd har hållits med Ronneby Miljö- och Tekniks VA-chef som i 

dagsläget inte ser några hinder till att cykelväg anläggs längs samma 

sträckning som de planerade vattenledningarna, men poängterar vikten av att 

ledningsentreprenaden inte får påverkas/försenas på något sätt pga dess 

samhällsnytta. Dessutom redovisar han att cykelvägen inte kan ligga direkt 

ovanpå ledningsgatan då det kommer att finnas ett stort antal 

luftningsanordningar som sticker upp som koner ur marken. Skall cykelväg 

anläggas måste detta ske som ett helt eget projekt. 
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För en ny gång- och cykelväg som anläggas med motsvarande standard som 

de övriga av kommunen utförda gång- och cykelvägarna, dvs asfalterad yta 

om 2,5 - 3 meters bredd samt med belysning, kommer investeringskostnaden 

grovt uppskattat att hamna i trakterna kring 10 Mkr (förutsatt att 

utbyggnaden sker i kommunens regi). Givetvis beror kostnaden på val av 

sträckning och dess terräng/geoteknik, men beloppet kan ses som en grov 

kostnadsindikation. Till detta tillkommer kostnader för markintrång samt 

drift- och underhållskostnader, där intrångsersättningen är svårbedömd men 

där DU-kostnaden uppskattningsvis bedöms hamna kring 150 tkr/år.    

 

Kommunledningsförvaltningen anser att utbyggnad av nya gång- och 

cykelvägar skall styras av vilka behov och ekonomiska platsförutsättningar 

som finns, dvs motsvarande på det sätt som Tekniska förvaltningen hittills 

jobbat med den prioriteringslista som lyfts i samband med budgetbered-

ningarna. Att, i enlighet med aktuellt medborgarförslag, ta möjligheten att 

dra nytta av en parallell VA-entreprenad kan anses lämpligt endast under 

förutsättning att sträckningen sammanfaller med redan tidigare behovsutrett 

projektförslag. I annat fall riskeras utbyggnaden att prioritera ned projekt 

med större behov och/eller belasta kommunens budget på ett onödigt sätt 

avseende kommande drift- och kapitaltjänstkostnader. Då aktuell sträckning 

i dagsläget inte finns behovsutredd anser kommunledningsförvaltningen att 

aktuellt medborgarförslag bör avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunledningsförvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag avslås.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Akten 
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§ 53 Dnr 2017-000645 109 

Besvarande av medborgarförslag - eventuellt införande 
av begreppet "EXergi" i framtidens VA-verksamhet 
(taxesättning) 

 

Sammanfattning  

Efter turbulensen kring anslutningstaxor i VA-verksamheten föreslår 

medborgaren att kommunen med hjälp av Linnéuniversitetet i Växjö, låter 

utreda huruvida; 

bil 1) "Exergianalvs som verktyg inom VA-tekniken." VA-forsk, Rapport 

2003 nr 20." (del av) 5 A4.   

bil 2) "Nyckeltal för reningsverk -verktyg för effektivare resursanvändning". 

Svenskt Vatten, Utveckling, Rapport 2011 -15. (del av) 6 A4. 

http://vavgriffel.net/filer/Rapport 201145.  

Kan ligga som underlag för vår kommun att införa ett nytt och modernare 

synsätt genom att även beakta begreppet "EXergi" i framtidens VA-

verksamhet.  

Bedömning 

Miljöteknik har i sitt yttrande över medborgarförslaget skrivit att 

Exergibegreppet inte är allmänt vedertaget i VA-verksamheten och inte 

heller som Svenskt vattens ståndpunkt utan används främst inom den 

akademiska världen och bygger på teoretiska modeller. Miljöteknik försöker 

ligga i framkant och hålla sig ajour med vad branschorganet Svenskt vatten 

rekommenderar dem att efterleva.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

Akten  
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§ 54 Dnr 2017-000195 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tim Svanberg (C) om att påbörja ett försöksprojekt med 
trafiksäkerhetssystem av typen "actibump". 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag enligt motionen för att se över 

möjligheten att påbörja ett försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av 

typen "actibump" på något ställe i kommunen. 

För att kunna få fram ett kostnadsförslag från företaget EDEVA som säljer 

Actibump skickade Tekniska förvaltningen några intressanta platser till 

företaget där Actibump kan installeras. I bilagorna kan ni se platserna samt 

prisförslaget från EDEVA.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen tycker att Actibump är en effektiv och bra lösning 

för att hålla rätt hastighet på rätt plats. Actibump skall placeras där det sker 

stora förflyttningar av både oskyddade- och skyddade trafikanter.  

Enligt exempel på kostnadsförslaget för en Actibump kan kostnaden bli 

mellan 500 tkr - 700 tkr beroende på installationsplatsen. 

Tekniska förvaltningen anser att kostnaden för en Actibump är mer än en 

vanlig säkerhetsåtgärd för att reducera farten på våra gator. Dessutom 

kostnaden är inte beräknade i den årliga budgeten inom Gata och park.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att avslå motionen med 

hänvisning till ovanstående bedömning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-01-29 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tim Svanberg (C), 

Malin Norfall (S), Malin Månsson (S), Lennarth Förberg (M), Tommy 

Andersson (S), Roger Gardell (L), Åsa Evaldsson (M), Peter Bowin (V) och 

Bengt Johansson (SD). 

Yrkanden 

Tim Svanberg (C) yrkar på att kommunfullmäktige bifaller motionen samt 

uppdra åt tekniska förvaltningen att i samband med trafiköversynen vid den 

nya skolbyggnationen (Svarven) återkomma till kommunstyrelsen för att 

presentera ett förslag på försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen 

"actibump”.   

 

Roger Gardell (L) och Åsa Evaldsson (M) yrkar bifall till Tim Svanbergs (C) 

yrkande.  

 

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar på att 

återremittera ärendet.  

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag.   

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar avgöra ärendet idag röstar ja. 

De som önskar återremittera ärendet röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan, avges nio (9) ja-röster och 

sex (6) nej-röster, varefter ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar 

att ärendet ska avgöras idag. 

 

Ledamot   Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X  

Åsa Evaldsson (M) X   

Lennart Förberg (M) X   

Kenneth Michaelsson (C) X 

Tim Svanberg (C) X 

Roger Gardell (L) X  

Malin Norfall (S)  X   

Tommy Andersson (S)  X   

Jan-Eric Wildros (S)   X  

Malin Månsson (S)  X 

Ola Robertsson (S)  X  

Peter Bowin (V)                                    X 

Lova Necksten (MP)  X  

Nicolas Westrup (SD)  X 

Bengt Johansson (SD) tjg.  X 

 

Totalt  9 6 0 

 

* tjg- tjänstgörande ersättare.       

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Tim Svanbergs (C) 

yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller 

detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 

samt uppdra åt tekniska förvaltningen att i samband med trafiköversynen vid 

den nya skolbyggnationen (Svarven) återkomma till kommunstyrelsen för att 

presentera ett förslag på försöksprojekt med trafiksäkerhetssystem av typen 

"actibump”.   

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Akten  
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§ 55 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut föreligger för återrapportering: 

 Delegationsbeslut i ärenden avseende upphandling (till detta 

protokoll bifogad bilaga 3.)  

 Delegationsbeslut i ärenden avseende personalfrågor, äldrenämnden 

(till detta protokoll bifogad bilaga 4.) 

  Delegationsbeslut i ärenden avseende personalfrågor, 

utbildningsnämnden (till detta protokoll bifogad bilaga 5.) 

 Sammanställning av delegationsbeslut 2017, tekniska förvaltningen 

(till detta protokoll bifogad bilaga 6.)      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera redovisade 

delegationsbeslut till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera redovisade delegationsbeslut till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare 

Äldrenämnden  

Utbildningsnämnden 

Tekniksa förvaltningen 

Akten  
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§ 56 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

 

 Bengtsson Per, Fråga om våra gator 

 Blekinge Tingsrätt, underrättelse konditori Lennart Jönsson AB 

angående konkurs 

 Blekinge Tingsrätt, underrättelse Trion MSZ AB har försatts i 

konkurs 

 Blekinge Tingsrätt, underrättelse Termendo AB har försatts i konkurs 

 Levin Dan, infomöte VA-instalation Norra Väbynäs 

 Migrationsverket, missiv till kommuner om utdelning 

 Migrationsverket, missiv om tillfälligt stöd 

 Region Blekinge, medlemsavgift 2018 

 Region Blekinge, medlemsavgifter 2018 till region Blekinge efter 

slutligt taxeringsutfall 

 Sjöholm Anders, synpunkt – julmarknad 

 Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:41,17:62, 17:65, 

17:67, 17:68, 17:69, 17:70. 

 Warrior of the Rainbow(Jessica Johansson) synpunkt – nyårsraketer 

 Wogen Olof, synpunkt – senaste årens inflyttning 

 

Protokoll 

 Landstinget Blekinge § 113 2017-11-27 

 

 Region Blekinge, §71 2017-11-15 delårsrapport augusti 2017 
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 Ronneby kommun folkhälsorådet, 2017-11-29  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  

 


