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§ 517 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 518 Dnr 2017-000608 214 

Uppdrag ny detaljplan för Bustorp 1:26 m.fl 

 

Sammanfattning  

Under vår och sommaren 2017 har samtal förts med ett företag intresserat av 

att bygga bostäder i Bustorp. När det nu finns ett antaget planprogram för 

Risatorp är det angeläget att detaljplanearbetet kommer igång snabbt för att 

bostäder ska kunna byggas i det aktuella området. 

Nytt exploateringskonto bör upprättas i samband med detaljplaneuppdraget.  

Bedömning 

Under vår och sommaren 2017 har ett antal träffar och samtal förts med ett 

företag intresserat av att bygga bostäder i Bustorp. Tanken med bebyggelsen 

är lägenheter i bostadsrättsform. På kommunfullmäktige i september antogs 

planprogrammet för Risatorp. En efterföljande process är att ta fram ny 

detaljplan som ska styra bebyggelsen. Det är viktigt att detaljplanearbetet 

kommer igång snabbt för att bostäder ska kunna byggas i det aktuella 

området och kommunen inte tappar intressenter.  

 

I samband med uppdrag om ny detaljplan för området bör ett 

exploateringskonto upprättas. Exploateringskontot ska täcka de första 

kostnaderna som uppstår i detaljplanearbetet som exempelvis utredningar 

och projektering. I detta fall bör 500 000 kronor avsättas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta ge i uppdrag åt Miljö- och 

Byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Risatorp 1:10, 

Bustorp 1:25 och 1:26.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att upprätta nytt exploateringskonto om 

500 000 kronor för Bustorp 1:26 m.fl.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta ge i uppdrag åt miljö- och 

byggnadsnämnden att upprätta ny detaljplan för del av Risatorp 1:10, 

Bustorp 1:25 och 1:26.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att upprätta nytt exploateringskonto om 

500 000 kronor för Bustorp 1:26 m.fl. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 519 Dnr 2017-000614 253 

Markförsäljning del Ronneby 22:1 

 

Sammanfattning  

Sydost-El i Karlskrona AB har önskemål om att köpa mark på 

Viggenområdet (del av fastigheten Ronneby 22:1) enligt bifogad karta.  

Bedömning 

Sydost-El i Karlskrona AB har önskemål om att köpa mark på 

Viggenområdet (del av fastigheten Ronneby 22:1) enligt bifogad karta. Ytan 

som är aktuell är ca 5600 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 beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

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 tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att sälja marken enligt villkor upprättat köpekontrakt. 

 

Förslag till köpekontrakt (dnr: 2017-000614 nr. 62126). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 520 Dnr 2017-000618 253 

Ansökan om direktanvisning Kalleberga 8:267 

 

Sammanfattning  

Mats Andersson Development AB (MAD AB)har inkommit med ansökan 

om direktanvisning på del av Kalleberga 8:267. Företaget vill bygga förskola 

på platsen som ska drivas av Idemo Utbildning.  

Bedömning 

Mats Andersson Development arbetar med fastighetsutveckling för egen 

långsiktig förvaltning. Idemo Utbildning ska ansvara för 

förskoleverksamheten. En förskola på aktuell plats har diskuterats under lång 

tid då behovet av flera nya avdelningar är stort i Ronneby.  

 

På Kalleberga 8:267 upphävdes del av stadsplanen för att möjliggöra 

bebyggelse av exempelvis förskola. Ett flertal företag har visat intresse för 

platsen och att etablera en förskola eller förskola i kombination med annan 

verksamhet. MADAB är det företag som visat starkast intresse och har sedan 

tidigare koppling till Ronneby. MAD AB är medveten om att ingen 

detaljplan nu finns på platsen och att det kommer i bygglovsprocessen ställas 

högre krav på beskrivning av verksamhet och placering. Företaget har goda 

referenser från tidigare etableringar och har just nu även pågående projekt 

ibland annat Växjö. 

 

Ett markanvisningsavtal ger företaget under begränsad tid möjlighet att 

projektera och ta fram handlingar till bygglovsprocessen. 

Markanvisningsavtalet följs sedan av ett genomförandeavtal och köpeavtal.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag till markanvisningsavtal.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att området på bilagt karta tillhörande markanvisningsavtalet 

begränsas till kommunstyrelsens sammanträde.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att efter ovan förändring godkänna förslag till 

markanvisningsavtal. 

Deltar inte i beslutet 

Malin Norfall (S) deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Anna Hansén, exploateringsingenjör  

Kommunstyrelsen 
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§ 521 Dnr 2017-000617 253 

Markförsäljning Bustorp 1:10-1:15 

 

Sammanfattning  

C4 HUS har intresse av att förvärva fastigheterna Bustorp 1:10 - 1:17 för att 

bebygga dem med par/radhus i bostadsrättsform. Ny detaljplan för området 

är under upprättande och beräknas klar februari 2018.  

Bedömning 

C4 HUS har intresse av att förvärva fastigheterna Bustorp 1:10 - 1:17 för att 

bebygga dem med par/radhus i bostadsrättsform. Företaget har även visat 

intresse för flera markområden i Ronneby att efter detta projekt starta en 

byggprocess kring. C4 HUS har etablerat sig i södra Sverige och har bra 

referensobjekt. En bebyggelse i bostadsrättsform bedöms bli ett bra 

komplement till redan etablerad bebyggelse i området. Intresse från möjliga 

köpare finns redan. 

 

Ny detaljplan är under upprättande och beräknas antagen februari 2018. C4 

HUS vet om tidsramen för detaljplanen och exploateringsskyldigheten. 

Planerad bebyggelse kommer att överensstämma med den detaljplan som är 

under upprättande.  

 

Föreslagen köpeskilling är 100 kronor per kvadratmeter och det ger en total 

köpeskilling om 862 700 kronor. Anslutningsavgifter och lagfartskostnader 

betalas av köparen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt. 

 

Förslag till köpekontrakt (Dnr: 2017-000617 nr. 62161) 

Karta till köpekontrakt (Dnr: 2017-000617 nr. 62162) 

________________ 

Exp 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 522 Dnr 2016-000576 251 

Ansökan om direktanvisning för mark Kilen 

 

Sammanfattning  

Attendo har inkommit med samtliga handlingar för sitt planerade 

kombinerade äldreboende/trygghetsboende på kvarteret Kilen. Attendo har 

godkänt förslag till genomförandeavtal.  

Bedömning 

Attendo har lämnat samtliga handlingar som behövs för att få 

direktanvisning på kvarteret Kilen. Företaget arbetar med att ytterligare 

stärka sin projektplanering kring hållbarhet och hur de ska uppfylla 

kommunens krav på hållbarhet. De har också godkänt förslaget till 

genomförandeavtal. Övriga parter på kvarteret Kilen kommer att ha samma 

genomförandeavtal.  

 

Så fort ett avtal är undertecknat har företaget för avsikt att söka bygglov. 

Köpekontrakt upprättas när bebyggelse är igångsatt. Fastighetsbildningen 

beräknas klar i början på 2018.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna föreslaget 

genomförandeavtal.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Malin Norfall (S) yrkar avslag på genomförandeavtalet.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta godkänna föreslaget genomförandeavtal. 

 

Genomförandeavtal (dnr: 2017-000576 nr.62167). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 523 Dnr 2017-000432 251 

Sydö Property ansökan om direktanvisning på Kilen 

 

Sammanfattning  

171006 godkände Ronneby Kommuns kommunfullmäktige att 

markanvisningsavtal upprättas med Sydö Property på kvarteret Kilen. 

Förslag till markanvisningsavtal har upprättats.  

Bedömning 

171006 godkände Ronneby Kommuns kommunfullmäktige att 

markanvisningsavtal upprättas med Sydö Property på kvarteret Kilen. 

Förslag till markanvisningsavtal har upprättats. 

 

Sydö Property har lämnat handlingar för att kunna teckna 

markanvisningsavtal men inte ännu lämnat skisser på tänkt bebyggelse på 

det tilldelade området. Markanvisningsavtalet ger företaget en begränsad tid 

att inkomma med samtliga handlingar innan ett genomförandeavtal kan 

tecknas, men ändå med en säkerhet att kommunens vilja är att de ska 

bebygga området. Markanvisningsavtalet är gällande till längst 30 april 

2018.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna föreslaget 

markanvisningsavtal.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna föreslaget markanvisningsavtal. 

 

Markanvisningsavtal (Dnr: 2017-000432 nr. 62174) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 524 Dnr 2017-000576 253 

Fastighetsbyte kommunen och Fortifikationsverket 

 

Sammanfattning  

Fortifikationsverket har initierat ett fastighetsbyte för att kunna förbättra sin 

verksamhet vid Göholm och F17.  

Bedömning 

Fortifikationsverket har initierat ett fastighetsbyte för att kunna förbättra sin 

verksamhet vid Göholm och F17. Vid träff mellan Fortifikationsverket och 

kommunen önskar man avstycka hus och helikopterplatta på Göholm 14:1 

för att kunna säkerställa försvarsverksamheten genom äganderätt till marken. 

I utbyte erbjuder Fortifikationsverket Risanäs 3:2 (4665 kvm) och 3:3 (2330 

kvm) på Harön. Avstyckningen enligt bifogat underlag blir cirka 5000 kvm. 

Bytesaffär utan ersättning föreslås mot att Fortifikationsverket står för 

lantmäterikostnaden.  

 

Fortifikationsverket önskar även att den del av Hangarvägen inne på F17´s 

område som fortfarande är i kommunal ägo ska ingår i Kallinge Flygfält 1:1. 

Anledningen till att denna bit av Hangarvägen är i kommunal ägo är att det 

tidigare har varit två privatägda villor utmed denna väg. Dessa villor är 

numera inköpta av Fortifikationsverket. Miljöteknik har en elledning samt ett 

mindre elskåp vid denna väg. Miljöteknik har inget att erinra mot att 

Hangarvägen ingår i försvarets mark, dock måste någon form av rättighet 

bildas för att trygga rätten till deras ledning och skåp. Någon erinran mot 

detta har inte Fortifikationsverket. Även Hangarvägen bör ingå i bytesaffären 

utan ersättning då den är av mycket ringa intresse för kommunen. 

Fortifikationsverket får även här ta lantmäterikostnaden för att bilda 

nödvändig rättighet samt att fastighetsreglera.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige besluta godkänna bytesaffären.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna bytesaffären. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 525 Dnr 2017-000636 199 

Folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor 2018 

 

Sammanfattning  

Den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, är en nationell 

undersökning från Folkhälsomyndigheten om hälsa, levnadsvanor och 

livsvillkor. Syftet med undersökningen är att visa hur befolkningen mår och 

följa förändringar i hälsa över tid. Från och med 2016 genomförs 

undersökningen vartannat år, tidigare varje år. Det nationella urvalet består 

av 20 000 personer i åldrarna 16–84 år. I samverkan med länets kommuner 

och landstinget, har det vart tredje år sedan 2005 genomförts ett tilläggsurval 

för Blekinge. Syfte med tilläggsurvalet är att säkerställa en bättre grund för 

analys. På grund av ändrade intervaller för genomförandet nationell 

genomförs nu enkäten med ett utökat urval i Blekinge vart fjärde år. Nästa 

tillfälle blir därav 2018.   

 

Förväntade kostnader för en utvidgad undersökning uppgår till 462 300 

kronor. Kostnadsfördelningen föreslås bli den att landstinget påtar sig halva 

kostnaden. Den andra halvan av kostanden föreslås belasta kommunen enligt 

fördelningsprincip (42, 18, 18, 11 och 11 procent av 80 000 kronor). För 

Ronneby kommun innebär det en finansiering med 42 000 kronor.  

Bedömning 

Frågorna i nationella folkhälsoenkäten omfattar fysisk och psykisk hälsa, 

läkemedelskonsumtion, vårdkontakter, tandhälsa, levnadsvanor, ekonomiska 

förhållanden, arbete och sysselsättning, arbetsmiljö, trygghet och sociala 

relationer. Resultatet från undersökningen utgör därmed är en värdefull 

grund för folkhälsoarbetet i Ronneby kommun.  

 

Då kommunen även medverkat i undersökningen, med tilläggsurval, under 

2005, 2008 och 2014 medför en medverkan att folkhälsosituationen i 

kommunen kan följas över tid. Indikatorer kan även utgöra mått för 

uppföljning av genomförda och pågående folkhälsoinsatser.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att Ronneby 

kommun medverkar i folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” 2018.  
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Att bevilja bidrag om 42 000 kronor från Kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda utgifter för 2018.  

Deltar i debatten 

 I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

Ronneby kommun medverkar i folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor” 

2018 samt att bevilja bidrag om 42 000 kronor från Kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda utgifter för 2018. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 526 Dnr 2017-000616 519 

Begäran om yttrande angående fartbegränsning för 
båttrafik mellan Harön och Svanevik/Funkön 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har översänt en ansökan om fartbegränsning för båttrafik 

mellan Harön och Svanevik/Funkön för yttrande. Svar önskas senast 9 

november 2017 

Bedömning 

Frågan om fartbegränsning har varit uppe flera gånger tidigare. Efter 

klagomål om buller från vattenskotrar, vattenskidåkning och annan vattenlek 

t ex gummiringar som bogseras efter snabbgående båtar beslutade miljö- och 

hälsoskyddsnämnden 2009 att föreslå länsstyrelsen en hastighetsbegränsning 

till 5 knop i området. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansåg att det förelåg 

en olägenhet som påverkade boende, frilufts- och djurlivet. Länsstyrelsen 

beslutad 2010-07-01 att inte införa någon fartbegränsning. 2012 fick 

kommunen yttra efter att Intresseföreningen Funkön hos länsstyrelsen hade 

ansökt om fartbegränsning. 

Efter internremiss yttrade sig miljö- och hälsoskyddsnämnden att man inte 

hade någon annan bedömning om behovet av hastighetsbegränsning än att en 

sådan är motiverad i det aktuella vattenområdet. Man skrev att det är 

betydlig mer störning där än på andra ställe i skärgården eftersom det är 

idealiska förhållanden för vattenlek med öar som läar vågorna. Det är 

mycket folk på havet just där med frekventa besökta öar runt omkring. 

Risken för olyckor ökar då vattnet är trångt och hastigheterna höga. 

 

Tjänstemannaförslaget till kommunstyrelsen var att yttra att Ronneby 

kommun instämmer i Funköns intresseförenings beskrivning av hur området 

används och ser också risken för olyckor i sundet. Kommunen anser att det 

finns klara och vägande sjösäkerhetsskäl för en fartsänkning till 5 knop i 

området. Efter omröstning beslutade dock kommunstyrelsen att avstyrka 

förslaget om hastighetsbegränsning i aktuellt område. 
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Den som denna gång har ansökt hos länsstyrelsen påtalar bl a störning för 

fågellivet i form av buller och svallvågor liksom att det går skärgårdstrafik 

till ön.  

 

Kommunens satsning på Harön med bl a skärgårdstrafik gör att situationen 

inte bedöms vara bättre än vid tidigare tillfällen då en hastighetsbegränsning 

varit uppe för prövning. Behovet har snarare stärkts. Därför föreslås att 

kommunen yttrar att man är för en hastighetsbegränsning mellan Harön och 

Svanevik/Funkön.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun ställer sig positiv till en 

hastighetsbegränsning i vattenområdet mellan Harön och Svanevik/Funkön.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Nicolas Westrup (SD), Malin Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att avstryka ansökan om fartbegränsning för 

båttrafik mellan Harön och Svanevik/Funkön. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Roger Gardells (L) yrkande.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att som 

yttrande över ansökan om fartbegränsning för båttrafik mellan Harön och 

Svanevik/Funkön föreslå Länsstyrelsen avstyrka densamma.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 527 Dnr 2017-000527 014 

Remiss - Förslag till nationell plan för 
transportsystemet 2018-2029 

 

Sammanfattning  

Trafikverket har tagit fram ett förslag till Nationell plan för 

transportsystemet 2018-2029. Planförslaget finns att hämta på 

www.trafikverket.se/nationellplan. Planförslaget har remitterats brett bl a till 

samtliga kommuner. Även Region Blekinge i egenskap av regionförbund, 

planupprättare (Länstransportplan) samt regional kollektivtrafikmyndighet 

lämnar yttrande. Yttrande ska vara Näringsdepartementet tillhanda senast 30 

november 2017. 

Utgångspunkterna för Trafikverkets prioriteringar är de transportpolitiska 

målen, riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen Infrastruktur för 

framtiden – innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar 

utveckling samt regeringens direktiv. I direktivet pekas sex 

samhällsutmaningar ut och dessa har utgjort viktiga inriktningar i arbetet 

med planförslaget. Åtgärderna i planförslaget bygger på den av regeringen 

beslutade nationella planen för transportsystemet 2014-2025, de fördjupande 

underlagsrapporterna och promemoriorna samt de åtgärder som pekats ut i 

infrastrukturpropositionen och i regeringens direktiv om att upprätta förslag 

till nationell plan för transportsystemet 2018-2029.  

 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för 

perioden 2018–2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder 

kronor. Medlen fördelas så att:  

125 miljarder kronor går till drift, underhåll och reinvestering av statliga 

järnvägar.  

164 miljarder kronor går till drift och underhåll av statliga vägar inkl 

bärighet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig 

medfinansiering av enskilda vägar.  

333,5 miljarder kronor går till utveckling av transportsystemet.  

 

121 miljarder är sedan tidigare pågående investeringar och/eller uppbunda i 

avtal enligt tidigare plan. 

http://www.trafikverket.se/nationellplan
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För Blekinges finns följande namngivna åtgärder som belastar plan 2018-

2029:  

Reinvesteringar: 

Älmhult–Olofström, spår 

Investeringar: 

- Blekinge kustbana, mötesspår och hastighetshöjning (etapp 1). 

Medfinansiering tillsammans regional plan. 

- E22 Lösen-Jämjö  

- E22 Ronneby Ö-Nättraby  

 

Vid utökning av ram med 10% föreslås att  Älmhult–Olofström, 

elektrifiering och upprustning (Sydostlänken etapp 1) genomförs. 

Bedömning 

Förutsättningar Ronneby  

Ronneby kommun ligger central beläget i Blekinge. Här passerar och knyts 

fler viktiga trafikstråk samman. E22 som går genom hela kommunen i öst-

västlig riktning ingår i TEN och är framförallt viktig för långväga 

godstransporter, för arbetspendling och turismresor. Rv 27 som går igenom 

hela kommunen i nord-sydlig riktning trafikeras av såväl tunga transporter 

som av arbetspendlare inom och mellan arbetsmarknadsregionerna. Blekinge 

kustbana utgör en pulsåder i länets kollektivtrafik och ingår i 

Öresundstågstrafikens system i södra Sverige. Resandet är omfattande. I 

kommunen ligger också Ronneby flygplats, en av de utpekade nationella 

flygplatserna i Sverige.  

Kommunens synpunkter på planförslaget  

Kommunen har tidigare påtalat det starka behovet av att E22 Björketorp-

Nättraby inkluderas i den nationella planen. Det är med tillfredställelse som 

kommunen nu ser att i förslaget till nationell plan finns denna sträcka med, 

utökad fram till Ronneby Ö. Det förstärker de satsningar som har gjorts och 

görs på rv 27 med regionala medel då båda är en del av Baltic Link och en 

viktig länk mellan sydöstra Sverige och västkusten. 

Satsningarna på järnvägen är stora i denna nationell plan det är positivt att 

Ronneby kommuns med fleras påtalande om behoven på Blekinge kustbana 

har gehör så långt att det finns med medfinansiering för mötesspår och 

hastighetshöjning. 
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Sydostlänken (Upprustning och ny bana Älmhult-Olofström-Karlshamn) 

finns dock inte med i förslaget till nationell plan. Enbart reinvestering i 

spåren på sträckan Älmhult-Olofström samt om ramen ökas med 10% även 

elektrifiering och upprustning samma sträcka. Ronneby kommun anser dock 

att det finns goda skäl för att ta med en upprustning och förlängning av 

Sydostlänken hela vägen till Karlshamn. Den är viktig för att den skapar en 

genare förbindelse för godståg till och från Karlshamn, vilket avlastar hårt 

belastade sträckor på Södra stambanan och sträckan Hässleholm-

Kristianstad-Karlshamn. En utbyggd bana kan även användas för lokal 

persontrafik. 

Ronneby kommun vill betona vikten av ett trafikslagsövergripande synsätt 

som även inkluderar flyget. Ronneby kommun vill poängtera Ronneby 

flygplats betydelse för kommunen och regionen. Flyg är det enda 

transportmedlet för att få rimliga restider för resenärerna, både från företag 

och offentlig sektor samt privatpersoner, som ska till Stockholm med omnejd 

eller ännu länge norrut.  

Ronneby ser positivt på att stadsmiljöavtalen förlängs under hela 

planperioden. Det var också en förbättring när cykelsatsningar lyftes in och 

alla kommuner gavs rätt att söka. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att anta ovanstående som Ronneby kommuns remissvar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef. 

Kommunstyrelsen  
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§ 528 Dnr 2017-000517 004 

Remiss från regeringskansliet om promemorian 
Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av 
allmän handling (Ds 2017:37) 

 

Sammanfattning  

Regeringskansliet har översänt departementspromemorian Frekventa och 

omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling på remiss till bl. a. 

Ronneby kommun. Svar ska avges senast 22 november.  

 

Uppdraget har varit att undersöka och redovisa förekomsten av frekventa och 

omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling, hur berörda 

myndigheter hanterar denna typ av frågeställningar samt vilka konsekvenser 

de får för arbetet med myndighetens övriga uppgifter. Resultatet ska 

analyseras avseende eventuellt behov av lagstiftningsåtgärder med 

bibehållen respekt för offentlighetsprincipen samt slutligen en bedömning av 

om eventuella åtgärder och författningsändringar kan göras utan ändring av 

grundlag. 

Utredningen resulterar i två förslag till författningsförändringar. Dels 

föreslås, för att tydliggöra rättsläget avseende rätten att ta ut 

förskottsbetalning, en ändring i offentlighets- och sekretesslagen och dels en 

ändring i avgiftsförordningen för att överklagandehanteringen avseende 

avgiften ska se likadan ut oavsett om det är allmänna handlingar i 

pappersform eller elektronisk form.  

Bedömning 

Promemorian redovisar gällande rätt, det görs en intressant internationell 

utblick och en lägesbeskrivning redovisas utifrån en enkätundersökning till 

statliga myndigheter, kommuner, landsting och statliga affärsverk. Med detta 

som underlag ges hanteringstips och slutligen görs överväganden och 

förslag. Enligt utredaren visar enkätundersökningen en bild av att nuvarande 

ordning överlag fungerar. Utredarens bedömning är därför att det inte ska 

införas några begränsningar av den grundläggande rätten att ta del av 

allmänna handlingar. Förslag läggs dock på två författningsförändringar. 

Den ena i syfte att klargöra rättsläget och möjliggöra för att ta ut avgift i 

förskott och den andra ändringen förslås i syfte att få likartad hantering 
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gällande överklagande oavsett om handlingen är i pappersform eller 

elektronisk form. 

Bedömningen är att det är rimliga förändringar varför det inte bör finnas 

något att erinra mot förslagen från kommunen sida. 

Genom den internationella utblicken kan konstateras att det verkar vara 

vanligt att reglera inom vilken tid en myndighet måste hantera begäran om 

utlämnande av allmän handling. Att kombinera att tillhandahållandet ska ske 

”genast eller så snart möjligt” eller ”skyndsamt” med en tidsgräns hade 

kunnat skapa en större tydlighet. Då detta regleras i 

Tryckfrihetsförordningen som är en grundlag har den delen inte ingått i 

uppdraget då utredningens förslag endast fick omfatta eventuella åtgärder 

eller författningsförändringar utan ändring i grundlag. 

Delen Hanteringstips är bra och kan komma att vara ett stöd framöver för 

kommunen. Det gäller både delen om att vara proaktiv genom framtagande 

av handlingsplan och riktlinjer men också de mer direkta råden vid hantering 

av frekventa och omfattande framställningar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att anta ovanstående som Ronneby kommuns yttrande 

över promemorian Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av 

allmän handling (Ds 2017:37)  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med förändringen att de två 

sista meningarna i tredje stycket under bedömningen som börjar med ” Att 

kombinera att tillhandahållandet ska ske ”genast eller så snart möjligt” eller 

”skyndsamt” […]” och slutar med ”[…] då utredningens förslag endast fick 

omfatta eventuella åtgärder eller författningsförändringar utan ändring i 

grundlag.” stryks.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

ovanstående som Ronneby kommuns yttrande över promemorian Frekventa 

och omfattande ärenden om utlämnande av allmän handling (Ds 2017:37). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 529 Dnr 2017-000634 106 

Överenskommelse mellan kommunerna i Blekinge län 
och Region Blekinge/Landstinget Blekinge om regional 
samverkan  

 

Sammanfattning  

Förslag till överenskommelse kring den regionala samverkan har tagits fram 

i samverkan mellan landstinget Blekinge, kommunalförbundet Region 

Blekinge och alla kommunerna i länet. En aktiv samverkan ska prägla de 

offentliga verksamheterna i Blekinge, där en öppen dialog mellan parterna 

möjliggör en tillitsfull, stabil gemensam utveckling och ett effektivt 

förbättringsarbete. 

 

Överenskommelsen ska gälla från och med 2018-01-01 och tills vidare. För 

2018 gäller överenskommelsen för sju parter och från 2019 gäller den för sex 

parter då nuvarande Landstinget Blekinge och kommunalförbundet Region 

Blekinge 2019 bildar ny gemensam region. Ändringar i överenskommelsen 

förutsätter enighet mellan deltagande medlemmar.  

 

Dokumentet om överenskommelsen innehåller beskrivning av 

samverkansstrukturen för den regionala utvecklingen i Blekinge genom att 

verka i råd och grupper på olika nivåer där också kopplingen mellan de olika 

grupperingarna beskriv.  

Samverkansstrukturen består av  

 Regionalt samverkansråd 

 Regionchefsgrupp 

 Operativa samverkansgrupper 

 

I överenskommelsen beskrivs för respektive råd/grupp 

 syfte och mål 

 ansvar 

 sammansättning 
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 samarbetsformer 

 tillsättande av grupperingar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

 

att godkänna förslag om överenskommelse mellan kommunerna i 

Blekinge län och Region Blekinge/Landstinget Blekinge om regional 

samverkan att gälla från och med 1 januari 2018 och tills vidare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

(C) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige besluta  

 

att godkänna förslag om överenskommelse mellan kommunerna i Blekinge 

län och Region Blekinge/Landstinget Blekinge om regional samverkan att 

gälla från och med 1 januari 2018 och tills vidare. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 530 Dnr 2017-000626 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag 
oktober 2017 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning, bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige 

beslut som är tagna under 2010 – augusti 2017 och som resulterat i ett 

uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig. 

Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad som har skett i ärendet och 

bedömer status,   Ej påbörjad,  Påbörjad ,  Klar 

Bedömning 

Kategori Ärende  Ej 

påbörjad 
Påbörjad  Klar 

Budget 1  1  

Övriga 59 17 32 10 

Totalt 60 17 33 10 

 

Av 60 redovisade ärenden har 43 ärenden status Påbörjad eller Klar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(60) 
2017-10-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 531 Dnr 2017-000507 003 

Kommunstyrelsens reglemente - Tillägg av paragraf 
avseende arbetsmiljöansvar  

 

Sammanfattning  

I denna tjänsteskrivelse föreslås ett tillägg till kommunstyrelsen reglemente 

av den 1 juli 2017.  

Bedömning 

Det har framkommit att ett tillägg avseende arbetsgivaransvar bör göras till 

kommunstyrelsens reglemente från och med 1 juli 2017.  

I kapitel 6 (Personalpolitiken) föreslås i och med denna tjänsteskrivelse att 

en helt ny paragraf 3 skrivs in med lydelsen enligt bilaga.  

 

Skrivningen har tillkommit med anledning av beredning och revidering av 

nämndernas reglemente, där motsvarande skrivning finns i 1 kap. 3 § punkt 

6. Punkten missades i revideringen under våren 2017, då skrivningen aldrig 

har funnits med i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Undertecknad eller annan tjänsteman verkställer ändringen när beslut har 

fattats av kommunfullmäktige. 

 

Ärendet har varit uppe i KS AU tidigare, men togs bort på inrådan av 

kommunjurist Anna-Clara Eriksson, som i revideringen av 

kommunstyrelsens delegationsordning såg behov att renodla vissa begrepp 

ytterligare. Det nya förslaget är föranlett av behovet att skapa 

samstämmighet i de interna föreskrifternas terminologi m.m. Det nya 

förslaget hänvisar även till arbetsmiljölagens bestämmelser, vilka också har 

skrivits in till reglementet. Motsvarande skrivning kommer föreslås till 

nämndernas reglementen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta tillägget i 

kommunstyrelsens reglemente.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta tillägget i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Bilaga 1 (dnr: 2017-000507 nr. 61870).  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 532 Dnr 2017-000585 007 

Ägardirektiv Ronneby Miljö & Teknik AB - granskning 
av bolagets tillämpning av taxor  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen arbetsutskott har den 9 oktober 2017, § 510, beslutat 

återremittera ärendet om granskning av Ronneby Miljö & Teknik AB:s 

tillämpning av taxor för fortsatt beredning. 

 

Ärendet har kompletterats med en promemoria om former för fördjupad 

ägargranskning av kommunägda aktiebolag. Förslaget till beslut är 

oförändrat.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

 

fastställa ägardirektiv för Ronneby Miljö & Teknik AB, bilaga 1, 

fastställa instruktion till kommunens bolagsstämmoombud inför extra 

bolagsstämma i Ronneby Miljö & Teknik AB, bilaga 2, 

fullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om ägardirektiv 

med anvisningar till lekmannarevisorn avseende granskning av Ronneby 

Miljö & Teknik AB:s verksamhet samt att besluta om instruktioner till 

kommunens ombud vid bolagsstämma i Ronneby Miljö & Teknik AB.  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att inom ramen för sin uppsiktsskyldighet genomföra en särskild 

granskning av Ronneby Miljö & Teknik AB:s tillämpning av taxor inom 

verksamhetsgrenarna Vatten och avlopp samt IT och bredband. 

Granskningen ska utföras av extern sakkunnig och samordnas med bolagets 

interna granskning av taxetillämpningen. Formerna för granskningen 

fastställs i överenskommelse med bolaget. 
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Medel för granskningen tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att inom ramen för sin uppsiktsskyldighet genomföra en särskild granskning 

av Ronneby Miljö & Teknik AB:s tillämpning av taxor inom 

verksamhetsgrenarna Vatten och avlopp samt IT och bredband. 

Granskningen ska utföras av extern sakkunnig och samordnas med bolagets 

interna granskning av taxetillämpningen. Formerna för granskningen 

fastställs i överenskommelse med bolaget. 

 

Medel för granskningen tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 533 Dnr 2017-000595 849 

Lokala servicepunkter i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Länsbygderådet i Blekinge har efter genomförd förstudie kring att bilda 

lokala servicepunkter i Blekinges samtliga kommuner nu för avsikt att söka 

nya projektmedel från Tillväxtverket och Länsstyrelsen. I detta projekt vill 

man arbeta vidare med att starta upp två servicepunkter var, i tre av 

Blekinges fem kommuner, Ronneby, Olofström och Sölvesborg.     

Bedömning 

I Ronneby har Hallabro och Eringsboda gemensamt arbetat med att skapa 

lokala servicepunkter i sina respektive byar. Man har bildat föreningarna och 

har nu fungerande styrelser som är väl förankrade i bygden. Den sista tunga 

biten, etableringsfasen är dock kvar. För detta behöver man jobba med att 

framställa projektansökan och hitta finansiering. Denna uppgift ser man att 

man genom Länsbygderådets projekt får möjlighet att slutföra med hjälp av 

deltids projektledning.  

 

En annan uppgift för föreningarna i Hallabro och Eringsboda, inom ramen 

för projektet, är att vara behjälplig och stödja de övriga två medverkande 

kommunerna i deras arbete med att skapa servicepunkter. 

 

Projekttid är 2017-2018, Projektbudget uppgår till 1 155 000 kr totalt. 

 

Projektet innebär inga ekonomiska åtaganden från kommunernas sida. Det 

man vill är att kommunerna intygar att de har för avsikt att stödja och att 

medverka aktivt i genomförandet av projektet. Kommunerna kommer också 

att erbjudas plats i projektets styrgrupp tillsamman med Länsstyrelsen och 

Region Blekinge. 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att det inte medför några ekonomiska åtaganden från 

kommunens sida och att Tillväxtverket och Länsstyrelsen bifaller 

projektansökan säger Ronneby kommun ja till att medverka i 

Länsbygderådets projekt, Lokala servicepunkter i Blekinge.  
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Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

 

Att under förutsättning att det inte medför några ekonomiska åtaganden från 

kommunens sida och att Tillväxtverket och Länsstyrelsen bifaller 

projektansökan säger Ronneby kommun ja till att medverka i 

Länsbygderådets projekt, Lokala servicepunkter i Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 534 Dnr 2017-000535 001 

Dialog- Passagesystem Stadshuset- behörigheter 

 

Sammanfattning  

Under en längre tid har fördelningen av behörigheter (taggar) skett utan 

uppföljning och det finns taggar som inte återlämnats när det legitima 

behovet upphört.  

Tilldelning av behörigheter i Stadshusets är inte formaliserad och sker på 

olika grunder.  

 

Sommaren år 2016 skärptes säkerheten i stadshuset genom att alla korridorer 

låstes. 

Behörigheter och begränsningar står delvis i konflikt mellan enkel och 

oanmälda kontakter med tjänstemän, enkelt tillträde till sammanträdeslokaler 

i stadshusets korridorer och intresset att allmänt öka säkerheten och begränsa 

tillgängligheten till enskilda kontor (huvuddelen av rummen saknar lås).  

 

Med beaktan av att kommunen har ett särskilt ansvar att stödja och 

underlätta möjligheten att bedriva nämnd- och styrelsesammanträden 

omprövas rutiner och rättigheter kring passagesystemet i stadshuset utan att 

onödigtvis försvåra löpande arbete. 

   

Rutiner 

Innan en behörighet effektueras ska ett beslut i det enskilda fallet fattas av 

den som har rättighet att besluta om behörigheten.  

Beslutet distribueras till i första hand vaktmästeriet som verkställer 

förändringen.  

Ansvaret med att erhålla behörigheter i stadshusets låsta delar ska 

tydliggöras för den enskilde. 

I passagesystemets logg anges vem som fattat beslutet och när beslutet om 

ny eller förändrad behörighet togs. I loggen ges även goda förutsättningar att 

spåra vem och när viss dörrpassage passerats.  

 

 

Generellt behörighetsschema  

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges 

presidium, nämnders presidier, partiernas gruppledare samt samtliga 

revisorer tilldelas behörigheter i passagesystemet till stadshusets entréhall 
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med angränsande sammanträdeslokaler och till samtliga korridorer i 

stadshuset. Undantaget de korridorer som rymmer it- och 

socialförvaltningens verksamheter.  

Socialnämndens presidie tilldelas även behörighet till förvaltningens 

korridorer 

 

 

Annan behörigheter 

För att underlätta grupp-, nämnd- och styrelsemöten eller motsvarande kan 

respektive partis gruppledare göra framställan till kommunstyrelsens 

ordförande om behörigheter i passagesystemet för i första hand ledamöter 

och ersättare i nämnd och styrelse. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

att så snart beslutet vunnit lagakraft tillämpa behörighetsfördelning enligt 

ovan 

att alla behörigheter för dörrpassager i Stadshuset omprövas,   

att kommunstyrelsens ordförande får fatta beslut om ”annan behörighet” och 

undantag från tilldelning av behörigheter i stadshusets passagesystem      

 

Kommunstyrelsens beslut 2017-10-03 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:  

att så snart beslutet vunnit lagakraft tillämpa behörighetsfördelning enligt 

ovan 

 

att alla behörigheter för dörrpassager i Stadshuset omprövas,   

 

att kommunstyrelsens ordförande får fatta beslut om ”annan behörighet” och 

undantag från tilldelning av behörigheter i stadshusets passagesystem. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelse  
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§ 535 Dnr 2017-000622 001 

Nyårsafton 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige gav 2014 Fritid och Kulturförvaltningen i uppdrag att 

anordna ett nyårsfirande i Ronneby centrum. Åren 2014 och 2015 har det 

också arrangerats nyårsfirande i Ronneby med underhållning och tal på 

torget samt uppskjutning av fyrverkerier på Snäckebacksplans parkering. 

2016 anordnades endast ett fyrverkeri. 

 

2014 fungerade evenemanget på torget/Snäckebacksplan bra. 

 

2015 var det mycket stökigt på torget. Privatpersoner stod nedanför scenen 

och sköt upp raketer och smällare in i folksamlingen. Även där teknikern 

stod vid mixerbordet var det stökigt och personer som slängde smällare m m. 

Det var endast två poliser i tjänst och två väktare vilket inte var tillräckligt. 

 

2016 var det varken underhållning eller tal på torget i Ronneby. Anledningen 

var att evenemanget inte bedömdes kunna säkras upp med erforderligt antal 

poliser och ordningsvakter. Fyrverkeriplatsen (Snäckebacksplans parkering) 

var inhägnat med staket och bevakades av medlemmar från Frivilliga 

resursgruppen, FRG. Ca 30 minuter innan uppskjutning av fyrverkerierna 

var även två väktare på plats.  

Bedömning 

Förslaget är att i likhet med 2016 arrangera ett fyrverkeri på nyårsafton kl. 

24.00. Uppskjutningen av fyrverkeripjäserna flyttas från Snäckebacksplan 

(parkering) till en annan plats. Tre alternativa platser finns: Snäckebacken, 

Kilen eller Ronneby hamn (se bifogade kartor). 

 

Enligt information från Polismyndigheten kommer man inte ha några extra 

resurser tillgängliga. Securitas har svårt att ställa upp med så många 

ordningsvakter som evenemanget kräver. Vi bedömer att det behövs två 

ordningsvakter vid fyrverkeriplatsen och minst två ytterligare i området. 

Utöver detta bör även medlemmar ur FRG anlitas. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att Kommunikationsenheten genomför ett 

fyrverkeri den 31 december 2017 kl. 24.00 i Ronneby på en av de tre 

föreslagna platserna samt att erforderligt antal ordningsvakter hyrs in. Medel 

för detta ska tas ur den tilldelade budgeten om 200.000 kr.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget, att platsen för 

genomförande av fyrverkeriet beslutas vara Snäckebanken samt att 

kommunikationsenheten till nyår 2018 ser över möjligheterna till ett 

alternativ till fyrverkeri. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

kommunikationsenheten genomför ett fyrverkeri den 31 december 2017 kl. 

24.00 i Ronneby på Snäckebacken samt att erforderligt antal ordningsvakter 

hyrs in. Medel för detta ska tas ur den tilldelade budgeten om 200.000 kr. 

Kommunikationsenheten uppdras att till nyår 2018 se över möjligheterna till 

ett alternativ till fyrverkeri. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 536 Dnr 2017-000012 101 

Delegationsbeslut 2017 

 

Sammanfattning  

Föreligger återrapportering av följande delegationsbeslut under dagens 

sammanträde: 

- Återrapportering delegationsbeslut, personalfrågor, 

utbildningsnämnden.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen notera 

återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 537 Dnr 2016-000052 101 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
angående rutiner vid flaggning vid stadshuset i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna Ylva Olsson och Nicolas Westrup motionerar att 

kommunstyrelsen ger berörd nämnd i uppdrag att vid flaggning vid 

stadshuset informera kommuninvånarna om orsak till flaggning på en väl 

synlig plats på kommunens hemsida. De skriver: ”det är inte varje dag 

kommunen har anledning av att flagga utanför stadshuset, utan när 

vaktmästaren fått information om att hissa flaggorna, så beror det på något 

speciellt. Det är väldigt vanligt att när medborgarna passerar stadshuset och 

ser flaggorna hissade så ställs frågan " undrar varför man flaggar idag"? Är 

det någon som fyller år? Har kommunen besök? Vem är det som avlidit? 

För att få reda på varför flaggorna är hissade så behöver medborgaren ta sig 

in i stadshuset för att i medborgarservice ställa frågan.”  

Bedömning 

I Ronneby kommun finns ett reglemente från 2007 gällande flaggning. Av 

reglementet framgår bl a följande: 

 

 2 §  

Flaggning vid stadshuset ombesörjes av Stadshusets vaktmästare och sker 

allmänna flaggdagar enligt förordningen (1982:270) om allmänna 

flaggdagar.  

 

3 §  

Flaggning vid Stadshuset ska även ske enligt Riktlinjer för hedersbevisning 

av kommunalt anställda och förtroendemän, som anger att då en 

förtroendevald eller anställd under perioden för aktiv tjänstgöring avlider ska 

flaggning ske på begravningsdagen. 
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Det har vid något tillfälle diskuterats om reglementet ska ändras så att bl a 

regler för flaggning vid vänortsbesök och liknande inkluderas. Ett arbete 

med att se över reglementet för flaggning är igångsatt och beräknas vara 

klart för beslut senast i början av 2018. 

 

Motionärernas förslag är att det på kommunens hemsida informeras om 

orsaken till flaggningen vid stadshuset. Om kommunen har t ex vänortsbesök 

kan det finnas anledning att informera om detta på kommunens hemsida och 

att det med anledning av besöket även flaggas. Sådan information känns 

dock överflödig i samband med allmänna flaggdagar och inte lämpligt i 

samband med begravning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställe proposition på framförda yrkanden 

och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 538 Dnr 2016-000659 730 

Besvarande av motion avseende att underlätta 
pensionärernas flyttning 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) har inkommit med en motion avseende att underlätta 

pensionärers flyttning. Många pensionärer bor i en för stor bostad och hade 

kunnat flytta till ett trygghetsboende men boendeformen anses vara dyr. 

Sune Håkansson anser att en lösning skulle kunna vara att det kommunala 

bostadsföretaget bygger trygghetsbostäder i form av insatslägenhet med en 

avgift under gränsen för bostadstillägg samt med en prisgaranti där det 

kommunala bostadsföretaget förbinder sig att köpa tillbaka lägenheten för 

det ursprungliga priset. Fördelarna med ett sådant system är enligt Sune 

Håkansson att de boende får en modern standard, gemenskap, lagom stort 

boende och att kommunens kostnader sjunker på grund av 

samordningsvinster.  

Bedömning 

Det finns idag ett kommunalt trygghetsboende på Espedalen. Ytterligare 

privata intressenter har visat intresse av att etablera sig i Ronneby och att 

bygga trygghetsboende. Med ett större antal trygghetsboende i kommunen 

ökar också möjligheten till att välja boende och genom det kan fler invånare 

ta steget att flytta från sin villa till lägenhet. Genom boendeformen 

trygghetsboende kan kommunens kostnad för exempelvis hemtjänst minskas, 

dels genom att boendeformen erbjuder en modern standard dels genom 

samordningsvinster då det är en byggnad att besöka brukare i.  

 

Äldrenämnden har yttrat sig och är positiva till motionens anda och förslaget 

från nämnden är att ge kommunstyrelsen eller Ronnebyhus i uppdrag att 

underlätta för pensionärer att flytta från villa till trygghetsboende.  

 

Kommunen jobbar redan med att få till flera trygghetsboenden. Att få till en 

omflyttning kring bostäder är en fråga som hanteras även på riksnivå. Ett 

direkt investeringsbidrag föreslås i SOU 2015:85. Där föreslås också ett 

paket med åtgärder inom fyra områden i syfte att få fart på bland annat 

omflyttning. De områdena är: 
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 förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet, 

 få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med fokus 

på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap, 

 underlätta för seniorer att flytta till – eller bo kvar i – en bostad som 

det går att åldras i, samt att 

 främja forskning och annan kunskapsutveckling kring 

tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson 

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

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet för tydligare svar 

på motionens intention och frågeställning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 

tydligare svar på motionens intention och frågeställning. 

________________ 

Exp: 

Anna Hansén, exploateringsingenjör  
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§ 539 Dnr 2015-000271 866 

Besvarande av motion från Socialdemokraterna genom 
kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall angående 
dekoration av betongväggar 

 

Sammanfattning  

Socialdemokraterna i Ronneby genom Malin Norfall skriver i motion att när 

man besöker Ronneby sporthalls källarlokaler (där styrketräning, bågskytte 

m.m. bedrivs) slås man av de grå och deprimerande betongväggarna på väg 

dit. Samtidigt ser man flera ungdomar, tillsynes sysslolösa, i sporthallen. 

Förslaget är därför att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att som ett 

integrationsprojekt låta ungdomar dekorera sporthallen.  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till tekniska förvaltningen, fritid- och 

kulturnämnden samt för komplettering till fritid- och kulturförvaltningen. 

Tekniska förvaltningen har yttrat följande: ”Tekniska förvaltningen är 

positiv till redovisat förslag under förutsättningen att detta sker på ett 

uppstyrt sätt samt att Fritids- och kulturförvaltningen ansvarar för samtliga 

av projektet uppkomna kostnader. Med uppstyrt menas dels att tillgänglig 

yta avgränsas och fastställs i samråd med Tekniska förvaltningen, dels att 

genomförandet av dekorationsarbetet sker under överseende av personal från 

Fritids- och kulturförvaltningen. Med uppkomna kostnader ingår, förutom 

risken för ytterligare klotter inom sporthallen vilket verksamheten redan i 

dagsläget har kostnadsansvaret för, även fackmannamässig återställning av 

dekorationsvägg till enfärgad yta efter avslutat projekt eller då ev. anstötande 

budskap måste avlägsnas. 

 

Ronneby sporthall upplåts till Fritids- och kulturförvaltningen via 

internhyresavtal. En gränsdragningslista finns upprättad som bestämmer 

vilken av förvaltningarna som ansvarar för vilken typ av åtgärd. Avseende 

planerat underhåll ligger detta under Tekniska förvaltningen och avseende 

skadegörelse (ex klotter mm) så ligger det under verksamhetens ansvar.” 

 

Av Fritid- och kulturnämndens yttrande framgår att följande förslag läggs för 

beslut: 
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”Fritid- och kulturförvaltningen är positiv till förslaget att låta dekorera de 

grå betongväggarna i Ronneby sporthall och föreslår att man anlitar en 

professionell graffiti/muralmålare som kan leda arbetet med utsmyckningen 

av väggarna och att man följer KRO:s rekommendationer gällande arvoden. 

Arbetet kan genomföras i form av en workshop där ungdomar från 

gymnasieskolan och SFI deltar. Eftersom arbetet med utsmyckningen 

kommer att ske inomhus är det viktigt att man tillhandahåller den 

skyddsutrustning som behövs och att färgerna som används är de mest 

miljövänliga.” Nämnden beslutar att ”bifalla motionen och anta ovanstående 

skrivning så som sitt yttrande i ärendet och översända detsamma till 

kommunstyrelsen för beslut.” 

Efter nämndens beslut har handläggare på kommunledningsförvaltningen 

hos handläggaren på fritid- och kulturförvaltningen efterfrågat den 

beräknade kostnaden och om det finns medel för genomförandet. Svar 

inkommer att det inte finns någon kostnadsberäkning och ingen budget men 

också en hänvisning att prata med förvaltningschefen.  

Förvaltningschefen har sedan svarat följande: ”Nämnden har besvarat 

motionen positivt. Däremot är den inte verkställd. Detta beror på att någon 

plan för genomförande inte är på plats. Vi har bildat ett husråd för Ronneby 

Sporthall på grund av en mängd problem som finns i hallen vad gäller 

oönskade besökare, nedslitna lokaler, problem med nyckel och 

passagesystem m.m. Motionen kommer att lyftas in i husrådet för vidare 

hantering. I rådet finns representanter för Utbildnings- , tekniska- och fritis 

och kulturförvaltningen samt simklubben och handbollsklubben.” 

Med anledning av att tekniska förvaltningen samt fritid- och kulturnämnden 

ställt sig positiv till motionen föreslås att Fritid- och kulturnämnden får i 

uppdrag att som ett integrationsprojekt låta ungdomar dekorera sporthallen 

och att motionen därmed bifalles.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen 

och ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att som ett 

integrationsprojekt låta ungdomar dekorera sporthallen.  

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

följande förändringar och tillägg: 

- Dekorationen sätts på de platser som återfinns i motionens intention. 

- Fritid- och kulturnämnden uppdras att innan projektstart återkomma 

med en återrapportering till kommunstyrelsen.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: 

att bifalla motionen och ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att som 

ett integrationsprojekt låta ungdomar dekorera sporthallen på de platser som 

nämns i motionen och dess intention. 

att fritid- och kulturnämnden innan projektstart återkommer med en 

återrapportering till kommunstyrelsen.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(60) 
2017-10-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 540 Dnr 2016-000650 109 

Besvarande av medborgarförslag - Lokaler inom 
centrum för pensionärer, funktionshindrade och 
musikintresserade 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-08-24 § 118 

Astrid Hansson lämnad 2016-11-10 in ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige § 375/2016. 

”Jag tycker att våra politiker ska tänka på funktionshindrade, pensionärer, 

musikintresserade. Med att ordna lokaler inom centrum för dess Verksamhet 

med möte, underhållning med fika m.m. I dag finns INTE en lokal som man 

kan använda mer är Kulturcentrum (och där är vi inte omtyckta för vi 

använder kapprummet innan våra möte). TÄNK på oss nu när det ska 

bestämmas på Kilen området. Den RÖDA Ladan hade varit något att göra 

om till en stor lokal med scen och fikamöjligheter. Vi pensionärer känner oss 

svikna av kommunledningen, däremot idrottsföreningarna privilegieras 

mycket. Det märks ju bl a på föreningsträffarna. Ni politiker kan ju tänka på 

att ni också blir pensionärer”. 

Fritid- och kulturnämnden lämnade ett yttrande, § 12/2017 till 

kommunstyrelsen arbetsutskott.    

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under § 271/2017 att 

återremittera ärendet till fritid- och kulturnämnden för att få ett tydligare 

svara på frågeställningarna i medborgarförslaget.   

Bedömning 

Av Utredning - samlingslokaler i Ronneby kommun framgår det som 

förslagsställaren anger att det finns kommunala samlingslokaler i 

Kulturcentrum. Kommunala samlingslokaler finns också i Ronneby 

Sporthall, Knut Hahnsskolan och Vidablick när det gäller Ronneby tätort.   

Förutom dessa lokaler finns det föreningslokaler som är användbara som 

samlingslokaler. I regel är det så att föreningarna har verksamhet i sina 

lokaler på kvällarna och helger, pensionärer/pensionärsföreningar har 

verksamhet vardagar, måndag till fredag, dagtid.  

Således borde föreningslokalerna i Ronneby tätort/centrum kunna 

samutnyttjas. 
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Mer om samlingslokaler, föreningslokaler, samfundslokaler och 

kommersiella lokaler i detalj framgår av nämnda utredning samt i bifogat 

underlag, Karta Samlings- och föreningslokaler i Ronneby tätort. 

Medborgarförslagsställarens förslag avseende Kilen-området och den Röda 

ladan lämnas över till projektledaren för utveckling av Kilen-området.   

Förslag till beslut 

Förslagsställaren informeras om lokaltillgången som redovisas i Utredning- 

samlingslokaler i Ronneby kommun och förslagsställarens synpunkter 

avseende Kilen-området överlämnas till projektledaren för Kilen-området.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-08-24 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande i ärendet föreslå att 

förslagsställaren, Astrid Hansson, informeras om lokaltillgängen som 

kommer att redovisas i Utredning - samlingslokaler i Ronneby kommun och 

att förslagsställarens synpunkter avseende Kilen-området överlämnas till 

projektledaren för Kilen-området. 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att det i beslutsmeningen även framgår att lokaler 

tillhörande kommunens skolor finns tillgängliga.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förslagsställaren informeras om lokaltillgängen som 

kommer att redovisas i Utredning - samlingslokaler i Ronneby kommun och 

att förslagsställarens synpunkter avseende Kilen-området överlämnas till 

projektledaren för Kilen-området. 

 

Utöver ovan nämnda lokaler finns även lokaler tillhörande kommunens 

skolor tillgängliga. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 541 Dnr 2017-000489 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag till 
förbättringsåtgärder på väg 27 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit som önskar förbättringsåtgärder på väg 

27. Väg 27 är inte en kommunal väg utan är Trafikverkets väg och således 

ingen direkt kommunal fråga. Det pågår en åtgärdsvalsstudie som tittar på 

bland annat cykel och kollektivtrafik samt trafikflöde norrut utmed väg 27. 

Initiativ från Ronneby Kommun.  

Bedömning 

Stefan Andersson som författat medborgarförslaget önskar att en ordentlig 

cykelväg görs mellan Ronneby och Bredåkra. Från F17 och Kallinge finns 

cykelväg för att ta sig till Ronneby. Dock inte ända in i Bredåkra. Utmed väg 

27 finns ingen cykelväg ännu. Det pågår en åtgärdsvalstudie avseende cykel 

och kollektivtrafik till och från Viggenområdet. I den diskussionen tittar man 

även på trafikflödet norrut utmed väg 27 och mot Bredåkra. För den 

åtgärdsvalstudien ansvarar Trafikverket. Ronneby Kommun har på initiativ 

lyft och driver frågan med Trafikverket. 

 

Belysning, cykelväg och sänkt hastighet är således en fråga som Trafikverket 

äger men med i diskussionerna är Ronneby Kommun.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 542 Dnr 2017-000005 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser under dagens 

sammanträde.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 543 Dnr 2017-000006 101 

Delgivningsärenden  

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningar under sammanträdet: 

 

 Blekinge Tingsrätt, kungörelse konditori Lennart Jönsson har försatts 

i konkurs vid Blekinge Tingsrätt 

 Blekinge Tingsrätt, kungörelse Skandinaviska Stängsel AB har 

försatts i konkurs vid Blekinge Tingsrätt 

 Länsstyrelsen Blekinge Län, Beslut gällande tillstånd till ändring av 

byggnadsminnet Johannishus slott 

 Nilsson Monika och Bengt-Olof, anmälan om störande buller vid 

vindkraftverket i Lilla Kulleryd 

 Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:48 

 

Protokoll 

 Region Blekinge 20170913 §59, sammanträdesdatum för 2018 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen notera 

ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


