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§ 156 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende 14 ”Ronneby 22:1- Arrende av lokalgata” dras ur.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Kenneth Michaelsson (C) och Malin 

Norfall (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll.  

________________ 
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§ 157 Dnr 2018-000002 101 

Information från näringslivschefen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschefen ger information om: 

- Statistik och ranking om företagsklimatet från Svenskt Näringsliv.  

Deltar i debatten 

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

Necksten (MP), Åsa Evaldsson (M), Roger Gardell (L), Tommy Andersson 

(S), Jan-Eric Wildros (S) och Annette Rydell (S). 

Yrkanden 

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

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Näringslivschefen 
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§ 158 Dnr 2018-000327 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Järnavik gällande vatten och spillvatten 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB anhåller om en utökning av 

verksamhetsområdet för Järnavik gällande vatten och spillvatten. 

I området Järnavik byggs det under 2018 ledningsnät för vatten och 

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

ledningsnätet kan ske under andra hälften av 2018.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget från Ronneby Miljö & 

Teknik AB med tillägget att fastighet Björstorp 1:46 tillförs 

verksamhetsområdet. 

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 att besluta enligt 

förslaget från Ronneby Miljö & Teknik AB med tillägget att fastighet 

Björstorp 1:46 tillförs verksamhetsområdet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 159 Dnr 2018-000287 040 

Tertialrapport 2018-04-30 

 

Sammanfattning  

Härmed avges tertialrapport per 2018-04-30. Rapporten indikerar ett positivt 

årsresultat om strax under 10,8 mkr, vilket är 7,7 mkr bättre än budget.  

 

Centrala konton och förutsättningar 

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 17,5 mkr. 

Detta förutsätter att den budgeterade extra reserven om 20,0 mkr inte 

behöver användas. 

 

Nämnderna 

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskridande med 9,8 mkr mot 

budget. Det är utbildningsnämnden och socialnämnden som står för de 

största negativa budgetavvikelserna i kronor räknat. 

 

För mer information om nämnderna se tertialrapporten och nämndernas 

rapporter.   

Bedömning 

Vid tertialuppföljning 2018-04-30 finns osäkerhet i prognoserna då en stor 

del av året återstår.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Redovisningen av särskilda uppdrag noteras till protokollet.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Åsa Evaldsson (M), 

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Jan-

Eric Wildros (S), Lova Necksten (MP), Lennarth Förberg (M), Nicolas 

Westrup (SD), Bo Johansson (S), Bengt Johansson (SD) och Nils Ingmar 

Thorell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiv avseende 

styrbara kostnader. 

 

Tertialrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

Socialnämnden, äldrenämnden och utbildningsnämnden är kallade till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i augusti 2018 för att 

redovisa åtgärder mot uppvisade skillnader  i förhållande till budget. 

 

Redovisningen av särskilda uppdrag noteras till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 

Samtliga nämnder  

Ekonomienheten  
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§ 160 Dnr 2018-000288 040 

Information om kommunens krediter 2018-04-30 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2018-04-30 till 246 (266) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2017-12-31. 59 (64) % av kommunens 

lånestock om 548 (620) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 20 (27) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Riksbankens styrränta låg per 2018-04-30 oförändrat på -0,50 % (-0,50 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att tills vidare, vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

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 kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 161 Dnr 2018-000260 011 

Förslag till ny översiktsplan för Tingsryds kommun 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende.  

 

Ronneby kommun har tagit del av Tingsryds kommuns utställninghandling 

till översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning och 

samrådsredogörelse.  

 

Översiktsplanen har en tidsram fram till 2030. Det övergripande syftet är att 

skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån en helhetssyn 

på ekologiska, sociala och ekonomiska faktorer. Planen har fokuserat på 11 

områden för långsiktigt hållbarhet och utveckling. För varje område beskrivs 

en vision och vad kommunen vill för att uppnå visionen.  

 

Samråd genomfördes under 2016 och planen ställs nu ut fram till 2018-06-

25. Under samrådstiden lämnade Ronneby kommun ett yttrande utan erinran 

på förslaget.  

 

Bedömning 

Ronneby kommun har inget att erinra mot förslaget och ser fram emot vidare 

samråd i mellankommunala frågor.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen beslutar att inte ha några erinringar mot Tingsryds 

kommuns översiktsplan.   

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen inte ha 

några erinringar mot Tingsryds kommuns översiktsplan. 

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 att inte ha några erinringar mot Tingsryds 

kommuns översiktsplan. 

________________ 

Exp: 

Tingsryd kommun, Box 88, 362 22 Tingsryd 
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§ 162 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan 2035 

 

Sammanfattning  

Planförslaget, upprättat april 2017 och reviderat december 2017, har varit 

utställt under tiden 2017-12-27 till 2018-02-28. De äldre planhandlingarna 

finns på www.ronneby.se/oversiktsplan. 

Under utställningstiden inkom sammanlagt 28 yttranden, varav 6 stycken 

inte framfört några synpunkter på utställningsförslaget. Synpunkterna gällde 

i huvudsak kommentarer på enskilda områden samt förtydligande 

förklaringar till innehållet i dokumentet. Synpunkterna presenterades och 

diskuterades på styrgruppsmötet 2018-03-12. Därefter har samtliga 

synpunkter sammanfattats och bemötts i ett särskilt utlåtande. I utlåtandet 

beskrivs även vilka förändringar de eventuellt medfört.  Länsstyrelsens 

granskningsyttrande återges i sin helhet.       

Bedömning 

De inkomna synpunkterna har föranlett minder justeringar i dokumentet. I 

dokumentet är revideringar och ändringar markerade i rött eller överstrukna. 

Dessa markeringar tas bort inför antagandet av planen i KS/KF.   

 

Synpunkterna gällde i huvudsak följande: 

 På området Ro-01 inkom flertalet synpunkter gällande att området är 

ett rekreationsområde med värdefull natur. Enskilda markägare och 

boende i områdena Ro-05, Ro-15, Li-02, Er-02 motsätter sig 

föreslagen exploatering med hänsyn till jord- och skogsbruk.  

 Synpunkter har inkommit gällande område Br-04 och 05 som 

motsätter sig att området utvecklas till verksamhetsområde.  

 Flera samhällsföreningar har inkommit med kompletterande 

information och förslag på vidareutveckling av respektive samhälle.  

 Strandskydd ges en egen rubrik under Allmänna intressen.  

 Förtydligande görs kring vissa kommunikationsstråk, framförallt 

gällande gång- och cykelvägar, sjöfart och TEN-T. 

 Försvarsmaktens Riksintresse har uppdaterats.  

 Geotekniska förhållande beskrivs ytterligare inom fler områden.  
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 Förtydligande görs gällande risk och säkerhet. Dessutom utvecklas 

texten kring leder för farligt gods.  

Inga principiella ändringar har gjorts vad gäller inriktning och mål för 

översiktsplanen. Därför anses inte att översiktsplanen förändrats så mycket 

efter utställningen som föranleder behov av ny utställning. Förslaget till 

översiktsplanen är därmed slutligt justerats och klart för antagande.      

Förslag till beslut 

Att översiktsplanens styrgrupp godkänner att förslaget till Översiktsplan för 

Ronneby kommun – Ronneby 2035 justeras enligt beskrivet i det särskilda 

utlåtandet och därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta översiktsplanen.       

Styrgruppen för översiktsplanens beslut 2018-04-16 

Styrgruppen för översiktsplanen godkänner att förslaget till Översiktsplan för 

Ronneby kommun – Ronneby 2035 justeras enligt beskrivet i det särskilda 

utlåtandet och därefter föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta översiktsplanen. 

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.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta 

Översiktsplan för Ronneby kommun – Ronneby 2035. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 163 Dnr 2018-000209 101 

Lupp-enkäten 2017 

 

Sammanfattning  

 Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) 

genomfördes hösten 2017, under november och december månad, i Ronneby 

kommun. Enkäten innehåller frågor om ungas syn på fritid, skola, inflytande, 

politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. Syfte med enkäten är att skapa 

kunskap om unga och deras levnadsvillkor. Resultatet bör användas för att 

underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och verksamheter 

samt skaffa underlag till beslutsprocesser som rör unga. 

 

Enkäten riktade sig till elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasiets 

årskurs 2. Svarsfrekvensen för elever i årskurs 8 var 76 procent (225 svar) 

och för elever i årskurs 2, 51 procent (163 svar). Då svarsfrekvensen för 

elever i gymnasiets årkurs 2 var låg bör resultatet tolkas med en viss 

försiktighet. 

 

Luppenkäten genomfördes för fjärde gången. De jämförelser mot tidigare år 

som görs avser främst 2012. Enkäten genomfördes vid samma tidpunkt i 

totalt 24 kommuner i Sverige. Därför har jämförelser gjorts mot 

genomsnittet för dessa kommuner. 

 

För analys av resultatet har det bildats en förvaltningsövergripande grupp. 

Gruppens specifika verksamhetskunskaper och erfarenheter har kompletterat 

enkätresultatet och genererat i fokusområden för fortsatt analys med unga i 

kommunen samt förslag till insatsområden för ett stärkt barn- och 

ungdomsperspektiv i Ronneby kommun. Se bifogad sammanställning.  

 

För resultatet i helhet har det skrivits en rapport.   

Bedömning 

 Föreslagna fokus- och insatsområden bör beaktas i kommande mål- och 

budgetprocesser för att stärka barn och ungdomsperspektivet i Ronneby 

kommun.   
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktig att notera den lämnade informationen till protokollet 

samt att föreslagna fokus- och insatsområden beaktas i kommande mål- och 

budgetprocesser för att stärka barn och ungdomsperspektivet i Ronneby 

kommun.    

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Nicolas Westrup (SD), 

Roger Gardell (L), Jan-Eric Wildros (S), Malin Norfall (S), Lennarth 

Förberg (M), Lova Necksten (MP), Nils Ingmar Thorell (L) och Annette 

Rydell (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera den 

lämnade informationen till protokollet samt att föreslagna fokus- och 

insatsområden beaktas i kommande mål- och budgetprocesser för att stärka 

barn och ungdomsperspektivet i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 164 Dnr 2018-000215 103 

Lägesbild våldsbejakande extremism 

 

Sammanfattning  

Trygghetssamordnaren presenterar rapporten ”Trygghetssamordnarens 

lägesbild över våldsbejakande extremism nationellt och i Ronneby 

kommun”.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att notera rapporten 

och informationen till protokollet.       

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten och informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Trygghetssamordnaren 

 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(141) 
2018-06-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 165 Dnr 2018-000250 101 

Byaslingan, återbetalning projektmedel 

 

Sammanfattning  

Projekt Byaslingan är nu genomfört och slutredovisat. Ronneby kommun 

finansierar som huvudfinansiär projektet med 300 000 kr. Länsstyrelsen 

medfinansierar med 100 000 kr. Slutprodukten, en redovisning kallad 

Ronnebyslingorna uppfyller tillfullo förväntningarna för en projektrapport 

och utgör nu ett bra underlag för en projektframskrivning.  

  Den ekonomiska redovisningen innehåller poster som inte godkänts av 

länsstyrelsen. Dels har kostnad för administration tagits upp två ggr dels 

anser man inte att investeringar i form av telefon, kamera etc. är befogat för 

ett så kort projekt. Den totala summan för icke godkända poster uppgår till 

39 011 kr. Detta innebär att länsstyrelsen dragit bort 25 % motsvarande 

10 000 kr i sin utbetalning till projektägaren Blomstrande bygden. Ska 

Ronneby kommun göra motsvarande innebär det att 29 000 kr ska krävas 

tillbaka.  

Bedömning 

Ronneby kommun har inget eget regelverk för att hantera och bedöma 

redovisningar av beviljade projektmedel. Länsstyrelsen har lång erfarenhet 

och ett väl utarbetat regelverk för hantering av dessa frågor och bedömer att 

avdrag ska göras. Man kan tänka sig att Ronneby kommun i avsaknad av 

eget regelverk, använder sig av länsstyrelsens.  

  En försvårande faktor är att projektmedlen betalades ut i samband med 

projektstart, år 2015. Detta skulle innebära att Ronneby kommun nu i 

efterhand kräver tillbaka 29 000 kr av dessa utbetalda medel. En stor summa 

för en förening som Blomstrande bygden. Blomstrande bygden är en aktiv 

förening med många medlemmar som gör mycket gott för utveckling och 

sammanhållning i de norra kommundelarna. 

  Projektets första rapport saknade analys, reflektion och en bärande 

projektidé och blev därför underkänd. Landsbygdssamrådet tog då ett 

gemensamt grepp och räddade situationen. På kort tid arbetade man igenom 

materialet, inhämtade ny information och satte samman en i alla avseende 

komplett rapport.  
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Förslag till beslut 

Två alternativa förslag presenteras: 

Beviljade projektmedel ska användas med förnuft och regelverk ska följas. 

Ronneby kommun beslutar att använda sig av länsstyrelsens regelverk och 

kräver Blomstrande bygden på återbetalning för icke beviljade kostnader. 

Totalt 29 000 kr. 

Ronneby kommun beviljar samtliga av föreningen upptagna kostnader och 

föreningen krävs inte på återbetalning. Ronneby kommun saknar regelverk 

för att hantera projektredovisningar och väljer därför att ta hänsyn till att 

flera år förflutit och att en bra slutprodukt har levererats.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att kräva 

tillbaka pengarna för den administrationspost som redovisats två gånger samt 

hyran som redovisats men inte kan styrkas.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar även föreslå kommunstyrelsen att 

länsstyrelsens regelverk vid framtida utbetalningar projektmedel ska 

tillämpas. 

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 kräva tillbaka pengarna för den 

administrationspost som redovisats två gånger samt hyran som redovisats 

men inte kan styrkas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar även att länsstyrelsens regelverk vid framtida 

utbetalningar av projektmedel ska tillämpas. 

________________ 

Exp: 

Landsbygdsutvecklaren  

Blomstrande Bygden  

Samtliga chefer vid kommunledningsförvaltningen  
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§ 166 Dnr 2017-000690 101 

KommunKompassen - analys av och fortsatt arbete 
med utvärdering av Ronneby kommun september 2017 

 

Sammanfattning  

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomförde på uppdrag av 

Ronneby kommun en utvärdering utifrån Kommunkompassen. 

Kommunkompassen är ett utvärderingsverktyg som är anpassat till 

kommunal verksamhet genom att det belyser kommunen utifrån ett 

medborgar- och brukarperspektiv. Områdena, som anges med resultat för 

Ronneby och genomsnittet i riket, är 

 

Område Ronneby Genomsnitt i 

riket 

1.Offentlighet och demokrati 45 58 

2.Tillgänglighet och brukarorientering 50 58 

3.Politisk styrning och kontroll 65 67 

4.Ledarskap, ansvar och delegation 48 57 

5.Resultat och effektivitet 49 57 

6.Kommunen som arbetsgivare - personalpolitik 60 58 

7.Verksamhetsutveckling 45 51 

8.Kommunen som samhällsbyggare 66 69 

 

Resultatet av undersökningen redovisades i november 2017 inför 

kommunstyrelsen av SKL. Inom områdena ”Politisk styrning och kontroll” 

och ”Kommunen som samhällsbyggare” får Ronneby högst betyg. Det är 

också inom dessa områden vi ligger i paritet med genomsnittet i övrigt.  

 

I februari 2018 genomfördes en workshop där en representant från varje 

fullmäktigeparti och en av kommundirektören utsedd tjänstemannagrupp 

processade fram målformuleringar för de tre viktigaste områdena. Dessa var 

 

2.   Tillgänglighet och brukarorientering:  

Målformulering: Kommuninvånarna ska uppleva kommunen som en enhetlig 

och professionell organisation med tydligt bemötande 

 

6. Kommunen som arbetsgivare: 

Målformulering: Ronneby kommun har en plan för hur vi säkrar kompetens och 

möter olika generationer 
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8. Kommunen som samhällsbyggare: 

Målformulering: Ronneby kommun arbetar på ett sätt som stödjer hållbar 

utveckling 

 

För att tjänstemannagruppen i arbetet efter nämnda workshop skulle veta 

färdriktningen togs, på tjänstemannanivå, fram målformuleringar även för de 

andra fem områdena. Dessa blev 

 

1. Offentlighet och demokrati: 

Målformulering: Ronneby kommuns invånare ska känna sig delaktiga och 

välinformerade 

 

3. Politisk styrning och kontroll: 

Målformulering: En organisation som kännetecknas av tillit och förtroende 

mellan politiker och tjänstemän  

 

4. Ledarskap , ansvar och delegation 

Målformulering: Alla medarbetare ska känna till och leva efter vår 

gemensamma värdegrund 

 

5. Resultat och effektivitet: 

Målformulering: Ronneby kommuns invånare upplever att kommunen drivs 

ändamålsenligt och kostnadseffektivt 

 

7. Ständiga förbättringar 

Ronneby kommun kännetecknas av att det finns ett strukturerat och 

systematiskt förbättringsarbete. 

Bedömning 

Aktiviteter och förbättringsåtgärder har processats fram under tiden februari-

maj 2018. De berör i olika grad de flesta områden inom 

Kommunkompassen. En viktig utgångspunkt har varit de 

förbättringsåtgärder som rapporten föreslår. Vidare har vi fokuserat på att 

förbättringsåtgärderna ska spänna över flera målområden.  

Det fortsatta arbetet med förbättringsåtgärderna kommer att bedrivas i 

projektform med tydliga start- och slutdatum, med tydligt utsedd ansvarig 

funktion/person, med kontinuerliga avstämningar och företrädesvis i 

arbetsgrupper. Att arbeta i arbetsgrupper innebär stora fördelar då det leder 

till bättre förankring och även en bättre slutprodukt. Avsikten är att 

förbättringsarbetet ska vara klart årsskiftet 2019/2020. Avrapportering hur 

arbetet fortskrider sker successivt i förvaltningschefsgruppen och i 

kommunstyrelsen.  
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Förbättringsåtgärderna berör i stort följande områden med underliggande 

aktiviteter: 

Ta fram ett ledningssystem för hållbar utveckling. I dag har kommunen inget 

samlat dokument för detta. Arbete pågår på flera håll men det spretar och är 

inte alltid samordnat.  

Värdegrundsarbete 

Ta fram en kommunikationsstrategi för kommunen 

Introduktionsprogram för nya chefer 

Ta fram gemensam struktur och standard för projekt 

Kvalitetssäkring av den politiska ärendeprocessen 

 

Dessa förbättringsåtgärder är arbetsintensiva och kräver mycket planering 

men ligger i de flesta fall inom ordinarie tjänsters långsiktiga 

utvecklingsansvar. Det är dock troligt, om vi inte genomfört 

Kommunkompassen, att flera åtgärder lagts på framtiden eller inte alls blivit 

av. 

 

En kommun har en mycket komplex verksamhet och att uppnå stora 

resultatförbättringar tar lång tid men om kommunen genomför en ny 

Kommunkompassutvärdering våren 2020 och förbättringsåtgärderna 

genomförts enligt plan är bedömningen att utfallet blir bättre än den mätning 

som nu gjorts.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till 

kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till 

kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att notera 

informationen till protokollet.       
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Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Verksamhetsutvecklare, enheten för samordning, utveckling och sekretariat  
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§ 167 Dnr 2018-000330 869 

Projekt Gripshunden 

 

Sammanfattning  

Information ges om projekt Gribshunden.       

Deltar i debatten 

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

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

Andersson (S) och Nils Ingmar Thorell (L). 

Yrkanden 

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

protokollet.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 168 Dnr 2016-000748 217 

Samråd av detaljplan för Kv. Axel  

 

Sammanfattning  

2017-03-22 § 60 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden om ett positivt 

planbesked för att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Axel i centrala 

Ronneby. Syftet med att upprätta en ny detaljplan är att ersätta den gällande 

markanvändningen A – Allmänt ändamål till handels-, kontors-, lager-, 

centrum-, skol- och veterinärverksamhet. Detta syftar i sin tur till att skapa 

en bredare användning av kvarteret som har större möjlighet att kunna 

anpassas över tid. Ett planavtal har ingåtts mellan fastighetsägaren och 

Ronneby kommun.  

Bedömning 

Planbestämmelsen A - Allmänt ändamål syftar på en verksamhet som har 

stat, kommun eller före detta statskyrka som huvudman. Detta är en 

planbestämmelse som Boverket rekommenderar svenska kommuner att vid 

möjlighet ändra eller upphäva, inte minst som Sverige idag inte längre har 

någon statskyrka. Den gällande stadsplanen i kvarteret är en ändring av 

gällande stadsplan som vann laga kraft 1973-02-12. Den gällande 

stadsplanen saknar därmed en gällande genomförandetid. 

 

Planförslaget innebär att mängden kvartersmark minskas jämfört med 

gällande stadsplan till förmån för en gångväg utmed Ronnebyån. Gångvägen 

regleras som allmän plats där Ronneby kommun är huvudman. Planen 

föreslår också att gångstråket utformas i enlighet med det gällande 

gestaltningsprogrammet för stadskärnan och att gångvägens estetik ansluter 

till Bergslagens gatunät och blir en länk mellan rutnätsstaden och den 

medeltida stadsdelen. Detta görs genom att gångstråkets gestaltning inom 

parkmarken preciseras och motiveras i planbeskrivningen. Vid en 

upprustning av gångstråket avses till exempel traditionell gatsten användas 

som kantmarkering av gångvägen tillsammans med belysningsarmaturer och 

liknande i kulören ”Ronnebygrönt”. 

 

För detaljplanen har en social konsekvensanalys upprättats (SKA) där 

resultatet av analysen presenteras i planbeskrivningen. För planen har även 

behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats och 

skickats för samråd till Länsstyrelsen Blekinge Län. 
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I kvarteret har det under mycket lång tid bedrivits garveriverksamhet, senast 

av Weltings garverifabrik fram till 1969. Vid bearbetningen av läder 

användes flera giftiga ämnen som exempelvis bly, detta har inneburit att 

kvarteret utpekats som potentiellt förorenat. Länsstyrelsen i Blekinge Län 

gjorde 2016 en sammanställning av garverimiljöer i länet och grundade 

materialet på en MIFO-undersökning av platsen. 1970 byggdes den nya 

läkarstationen efter att hela kvartersbebyggelsen avrivits. Fastighetsägaren 

lät WSP utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning i januari 2018 

som visade på mycket låga halter av giftiga ämnen. Rekommendationen i 

rapporten är att inga ytterligare undersökningar krävs.  

Planen bedöms i sin helhet inte strida mot den gällande översiktsplanen från 

2006 och dessutom väl ansluta till den nya översiktsplanen Ronneby 2035. 

Bedömningen har gjorts att utifrån omfattningen på planen och inverkan av 

dess verksamheter är ett standardförfarande i enlighet med Plan- och 

bygglagen (2010:900) lämpligt för handläggningen av planprocessen.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

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: 

Handläggare, planarkitekt  
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§ 170 Dnr 2018-000336 260 

Sörby 5:17 - Äska pengar till omläggning av 
kulvertledning  

 

Sammanfattning  

Kulvertledning på fastigheten Sörby 5:17 som går från järnvägen ner mot 

Sörbybäcken håller på att rasa ihop och behöver bytas ut.      

Bedömning 

Kulvertledning som går från järnvägen ner mot Sörbybäcken på fastigheten 

Sörby 5:17 håller på att rasa ihop och behöver bytas ut. De gamla 

cementrören smulas sönder. En sträcka på upp mot 2 kilometer (fågelvägen) 

kan komma att behöva bytas. Mest akut är det på ca 400 meter strax söder 

om Hobyvägen. 

 

Då rören är söndriga rinner avvattningsvatten ut på åkrarna och förstör 

skördarna. Kulverten är sammankopplad med system kring Sörbybäcken, 

dagvattendammen på viggen östra och befintliga diken i närheten. Då 

kulverten renoveras kommer det att öka vattenflödet ner till Sörbybäcken 

och konsekvensen kan bli stora nere i rondellen vid Jem och Fix där 

Sörbybäckens kulvertledning börjar. För stort vattenflöde kan orsaka 

översvämning och måste hanteras ihop med det utflöde av dagvatten som ska 

komma från dagvatten på Viggenområdet. Samordning mellan renovering av 

kulvertledning, nyanläggning av dagvattendammar på östra viggen samt 

Sörbybäcken är nödvändig.  

 

Kostnaden ligger på ca 1700 kronor/meter.  

 

Arbetet måste utföras i slutet av augusti (efter skörden).       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att avsätta 3 500 000 kronor i investering för utbyte av 

kulverten.       
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avsätta 3 500 000 kronor i investering för utbyte av 

kulverten. Finansiering sker via extern upplåning. 

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 att avsätta 3 500 000 

kronor i investering för utbyte av kulverten. Finansiering sker via extern 

upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 171 Dnr 2013-000342 261 

Ture 4 - Ansökan om arrende 

 

Sammanfattning  

Jens Persson, ägare till Ture 4 önskar arrendera mark i anslutning till sin 

tomt 

Bedömning 

Ägaren till Ture 4 önskar arrendera ca 400 kvm mark i anslutning till sin 

tomt. Marken ska användas som parkering och extra trädgård. Redan idag 

använder han sig av en del av marken för parkeringsplats. Han röjer också 

slyet för att det inte ska växa igen. Han önskar fylla ut och göra gräsmatta. 

Det hjälper till att hålla landskapet öppet och gör så att förbipasserande på 

stigen bakom har en fin utsikt över Ronneby. 

 

Detaljplanen från 1984 anger marken som allmän plats, park eller plantering. 

 

Stadsarkitekten påpekar att: 

”Detta är inte planenligt då marken är planlagd som allmän plats, park. Vill 

man använda marken som tomt bör den regleras till fastigheten och för att 

kunna göra det krävs en ny detaljplan för området som medger att området 

får användas för kvartersmark med bostadsändamål.  

Eftersom fastigheten Ture 4 är den fastighet som hade tjänat på en sådan 

ändring bör i så fall ägaren till Ture 4 stå för ansökan om planbesked samt 

bekosta en eventuell ny detaljplan. Jag kan inte föregå en prövning om 

planbesked men vill ändå kommentera att eftersom det är ett hårt tryck på 

nya detaljplaner för bl.a. verksamheter, handel och bostäder är det troligt att 

en sådan förfrågan hade fått ett nej alternativt ett ja men med en mycket låg 

prioritering.” 

 

De närmaste grannarna har tillfrågats, den ena medger arrendet medan den 

andra inte medger något arrende. 
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Miljöteknik säger att det kan finnas en gammal ledning för avrinning som är 

kopplad till kupolbrunn framför fastigheten. Ledningsvisning krävs för 

åtgärder som kan skada ledningen. 

 

En utfyllnad kan kräva marklov. Det åligger sökanden att undersöka detta 

och i så fall söka marklov.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

arrendera ut marken enligt bilagt avtal.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

arrendera ut marken enligt bilagt avtal. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Tommy Andersson 

(S). 

Yrkanden 

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

 

Tommy Andersson (S) yrkar avslag på arrendera ut marken.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkanden 

och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens eget yrkande.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut marken enligt bilagt avtal, till 

detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, markförvaltare  

Sökanden 
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§ 172 Dnr 2018-000131 310 

Medfinansieringsavtal avseende GC-väg mellan 
Listerby och Johannishus 

 

Sammanfattning  

KF beslutade 2018 §61 att godkänna medfinansiering om 6 050 000 kronor 

avseende medfinansieringsavtal med Trafikverket för en gång- och cykelväg 

mellan Listerby och Johannishus. Finansiering sker via extern upplåning.  

Bedömning 

Projektet har en finansiering på 3,6 Mskr och behöver tillföras 2,45 Mskr för 

att kunna genomföras enligt uppdrag.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommuntyrelsen beslutar att 

tilläggsäskandet om 2,45 Mskr tillförs projektet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-04-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

tilläggsäskandet om 2,45 Mskr tillförs projektet. 

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 tilläggsäskandet om 2,45 miljoner kronor 

tillförs projektet. 

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingschefen 

Biträdande teknisk chef   

Ekonomienheten 
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§ 173 Dnr 2017-000219 049 

Budgetjustering - näringsdrycker 

 

Sammanfattning  

Vissa äldre är i behov av näringsdrycker som ett komplement till maten, i 

medicinskt syfte, och det är sjuksköterskorna som ordinerar näringsdrycker. 

Kostenheten har idag hanteringen med beställning och betalning av 

näringsdrycker till boende i särskilt boende. Kostenheten föreslår att det 

ekonomiska ansvaret förs över till Äldreförvaltningen då Kostenheten inte 

har något medicinskt ansvar. Detta bedöms även medföra 

kostnadseffektivare hantering.  

Bedömning 

Kostenheten föreslår en budgetjustering om 200 tkr/helt kalenderår från 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten till Äldreförvaltningen för 

näringsdrycker.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår KSau att föreslå KS att föreslå 

KF att: 

 

förslaget går på remiss till Äldrenämnden 

budgetjustering om 200 tkr/helt kalenderår genomförs från Tekniska 

förvaltningen/Kostenheten till Äldreförvaltningen 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-15 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till 

äldrenämnden. 

Äldrenämndens beslut 2018-04-18 

Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott yttra sig att 

kostenheten även fortsättningsvis ansvarar för hantering och budget vad 

gäller näringsdrycker.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

tekniska förvaltningen genom kostenheten även fortsättningsvis ansvarar för 

hantering och budget vad gäller näringsdrycker. 
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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 tekniska förvaltningen genom kostenheten 

även fortsättningsvis ansvarar för hantering och budget vad gäller 

näringsdrycker. 

________________ 

Exp: 

Kostchefen 

Kostenheten  

Ekonomienheten  
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§ 174 Dnr 2017-000225 059 

Placering av spontanidrottsplatser  

 

Sammanfattning  

Projektet innehåller ett huvudanbud (HA) som innefattar en 

spontanidrottsplats/multiarena i Backaryd. Placering av denna är fastställd. 

§ 64, Dnr 2017-000225 059. 

I projektet finns 6 stycken optioner. 

Option 1 – Johannishus 

Option 2 – Saxemara 

Option 3 – Järnvallen konstgräs – Beslutad att genomföra 2018 

Option 4 – Tillägg älgbacken 

Option 5 – Eringsboda 

Option 6 – Älgbacken 

Beslut finns gällande start av Backaryd samt Järnvallen. Görs under 2018. 

Optionerna behöver bli beslutade om i vilken ordning dessa skall utföras 

samt vilken placering som skall gälla. 

Optionerna behöver inte påbörjas i den ordning som de är numrerade ovan. 

Beslut har tagits i Fritid- och kulturnämnden enligt nedan: 

 

2016 Backaryd 

2017 Älgbacken 

2018 Saxemara 

2019 Johannishus 

 

Eringsboda beslutades endast som en option, men inte när denna skall 

utföras.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen tillsammans med Fritid- & kulturförvaltningen 

föreslår placering av spontanidrottsplatser enligt listan nedan: Se även 

bifogad powerpoint. 
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Option 1 – Johannishus – Befintlig basketplan i villaområde. 

Option 2 – Saxemara - Skolgårdsområde 

Option 4 – Tillägg älgbacken - Gräsyta längs vägen mot vattentornet 

Option 5 – Eringsboda – Befintlig basketplan på skolområde 

Option 6 – Älgbacken – Gräsyta längs vägen mot vattentornet 

 

I samband med en placering på skolgårdsområde innebär att bidrag kan 

sökas. 

Bidrag kan även sökas i Johannishus, ett så kallat landsbygdsbidrag. 

Samtliga bidrag kan uppgå till max 50% av kostnaden.  

Baserat på äskade medel per år, Fritid- och kulturnämndens beslut gällande 

ordning av optioner samt en reviderad tidsplan i samråd med Fritid- och 

kulturförvaltningschefen lämnas detta som förslag till tidsplan: 

 

2019 – Saxemara, Eringsboda  

2020 – Johannishus 

2021 – Älgbacken + tillägg 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna placering samt tidsplan av 

spontanidrottsplatser samt tillägg på älgbacken enligt presenterat förslag.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna placering samt tidsplan av spontanidrottsplatser enligt presenterat 

förslag med förändringen att Älgbackens spontanidrottsplats tidigareläggs 

till år 2018 efter Backaryd samt att Älgbacken-tillägg tas upp vid ett senare 

tillfälle. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Roger 

Gardell (L), Tommy Andersson (S) och Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

beslut.       



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

41(141) 
2018-06-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna placering samt tidsplan av 

spontanidrottsplatser enligt presenterat förslag med förändringen att 

Älgbackens spontanidrottsplats tidigareläggs till år 2018 efter Backaryd samt 

att Älgbacken-tillägg tas upp vid ett senare tillfälle. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, byggprojektledare 

Fritid- och kulturförvaltningen, förvaltningschef 
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§ 175 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: 

 

Paviljonger Backaryd och Hallabro – Projekt i avslutande skede.   

Framtidens skola –  

Snäck: Under våren/sommaren tas handlingar fram inför upphandling, FFU 

klart aug/sep. Upphandling planeras till årsskiftet 2018/2019 

Skogs: Rivning av skogs och björken. 12 avd inkl nattis. Zijad påbörjar 

skissarbetet under hösten 2018.   

Kilen parkstråket – WSP har en kalkyl framme början på juni. Kalkylen är 

baserad på examensarbetets resultat, som tidigare presenterats.  

Spontanidrottsplatser – 2017-000225059 Pågående ärende. Lyfts i annat 

ärende KSAU 28/5. 

Soft center Arena/Brunnsparken – 2016-000214 Pågående ärende. 

Upphandling överprövad. 

Ekenäs camping – Markarbete för kiosk och stugor är klart. 

Handikappanpassning till brygga är klart. Återstår: Asfaltering av parkering 

samt asfaltering av ny infartsväg till husbilsplatser. Nya husbilsplatser. 

Avstängning av gamla infartsvägen. Tilläggsarbeten/önskemål från 

handbollsföreningen utreds tillsammans med Fritid- och kulturförvaltningen.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att notera informationen till protokollet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C).  

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, byggprojektledare  
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§ 176 Dnr 2018-000300 012 

Västra Piren- ISPS 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har de senaste åren redovisat kraftiga underskott 

gällande Ronneby hamns ekonomi. Som trenden ser ut kommer underskottet 

att öka betydligt eftersom all verksamhet på Östra Piren som genererat 

intäkter upphör som följd av ändrad inriktning av områdets användning och 

utveckling. Till detta ska även minskande anlöp av gods på Västra piren 

läggas. Under 2017 var det noll anlöp och hittills i år noll anlöp. 

Västra piren har också ett gynnsamt läge för utveckling av verksamheter som 

harmoniserar med Östra Pirens utvckling.  

Bedömning 

Ronneby kommun har höga kostnader och kommer att få allt högre 

kostnader för att behålla statusen och klassningen som en ISPS-Hamn. 

Tekniska förvaltningen har därför tagit fram en kostnadskalkyl för drift av 

Ronneby hamn 2018-2017 med hjälp av WSP för att opartiskt belysa 

hamnens kostnader för fortsatt drift eller eventuell nedläggning.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att föreslå KS att föreslå KF ett 

inriktningsbeslut för framtida drift och klassning av Ronneby hamn.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att inriktningen, med beaktande av utredningen i 

ärendet, ska vara att avveckla Ronneby Hamn så som en ISPS-hamn samt att 

säga upp det avtal som idag finns med Karlshamns hamn. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michelsson (C), Jan-Eric 

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

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.      
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Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att inriktningen, med 

beaktande av utredningen ”kostnadskalkyl för drift av Ronneby hamn 2018-

2027” (2018) , ska vara att avveckla Ronneby Hamn så som en ISPS-hamn 

samt att säga upp det avtal som idag finns med Karlshamns hamn. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 177 Dnr 2018-000293 289 

Skogsgårdsskolan- Rivning alternativt ombyggnad  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige tog 2017-09-28 (§ 310, Dnr 2017. 000502 001) beslut 

gällande projektet ”Framtidens skolor”. Ett av delbesluten gällde 

ombyggnad, alternativt rivning och nybyggnation, av Skogsgårdskolan, och 

då till en modern miljöanpassad förskola 10 -12 avdelningar. 

Utbildningsnämnden behandlade frågan gällande 10 alternativt 12 

avdelningar vid nämndsmötet 2018-02-22 (§ 24, Dnr 2018-000073 678) 

Utbildningsnämnden förordar en förskola med 12 avdelningar inklusive 

anpassade lokaler för Nattis. Enligt Tekniska förvaltningen är en byggnation 

i denna storlek inte möjlig att genomföra genom enbart genom renovering.  

Bedömning 

Med hänvisning till rapport C 217 290, Skogsgårdsskolan, inventering 

avseende fukt och inomhusmiljö, kostnadsberäkning, rivning alternativt 

ombyggnad, samt till Utbildningsnämndens beslut 2018-02-22, föreslås 

härmed att Skogsgårdsskolans rivs och att en ny modern miljöanpassad 

förskola med 12 avdelningar inklusive nattis byggs.  

Utbildningsnämnden beslöt också att det skall undersökas om fastigheten 

Björken, som idag är en del av förskolan, kan vara kvar eller inte. Marken 

där fastigheten Björken finns, bör användas till ute- och lekmiljö till 

förskolebarnen, då den nya förskolan är klar. 

Yttrandet är framtaget i samråd med Tekniska förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom ovan yttrande samt     

       föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Skogsgårdsskolans rivs och att en ny modern 

miljöanpassad förskola med 12 avdelningar inklusive nattis byggs. 
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Deltar i debatten 

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

Eric Wildros (S), Lova Necksten (MP) och Willy Persson (KD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att det i beslutsföremuleringen 

förtydligas att beslutet även avser Björken. 

 

Lova Necksten (MP) yrkar på att det i beslutsformuleringen förtydligas att 

nybyggnationen utgår från Ronneby kommuns generella kvalitetsprogram 

för planering och byggande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Skogsgårdsskolan 

och Björken rivs och att en ny modern miljöanpassad förskola, med 

utgångspunkt i Ronneby kommuns generella kvalitetsprogram för planering 

och byggande, med 12 avdelningar inklusive nattis byggs. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 178 Dnr 2018-000195 253 

Risatorp 1:39 markköp 

 

Sammanfattning  

Möllan Fastigheter önskar köpa Risatorp 1:39 för att bebygga fastigheten 

med 24 marklägenheter i hyresrättsform.  

Bedömning 

Tidig höst 2017 påbörjades arbetet med att ta fram detaljplan för fastigheten 

Ristorp 1:10 m.fl. Detaljplanen antogs i miljö- och byggnadsnämnden den 25 

april och medger bostadsbebyggelse enligt det som Möllan Fastigheter 

planerar på området (24 marklägenheter i hyresrättsform). Köpekontraktet är 

villkorat med att detaljplanen ska vinna laga kraft. 

 

Från Risatorp 1:10 avstyckades en exploateringsfastighet som i kommande 

detaljplan består av kvartersmark (Risatorp 1:39). Det har genomförts 

markundersökningar som visade på saneringsbehov av den gamla 

stadsdeponin som finns på platsen innan ett bostadsbyggande kan bli 

aktuellt. Marksanering enligt Sweco´s åtgärdsförslag C (miljöundersökning, 

riskbedömning samt åtgärdsförslag upprättad av Sweco januari 2018) har 

påbörjats i slutet av april och beräknas ta två månader. Köpekontraktet är 

villkorat med att marksaneringen genomförs och slutbesiktning sker.  

 

Förslag till köpekontrakt med en köpesumma om 1 001 400 kronor finns 

upprättat. Ristaorp 1:39 är totalt 10114 kvm.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.  

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 godkänna 

upprättat köpekontrakt.  

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 179 Dnr 2018-000174 253 

Ansökan om markköp Kalleberga 1:7 

 

Sammanfattning  

Ansökan om köpa mark från Kalleberga 1:7 för att bygga 

permanentbostadshus samt stall har inkommit. Det finns två alternativa 

placeringar av en eventuell tomt. Båda alternativen ligger nära tätbebyggt 

område.  

Bedömning 

Sökande med familj är intresserad av att köpa mark för nybyggnation av 

permanentbostadshus samt stall. För att bilda en lämplig mindre hästgård 

önskas ca 3 ha. På platsen (markerat 1 på karta) som sökande pekat ut som 

intressant finns möjlighet till VA i närheten. Platsen är jordbruksmark och 

utarrenderad av kommunen idag. Angränsar till naturområdet 

Lönnamohagen.  

 

Genom telefonkontakt har ett alternativ till alternativ 1 tillkommit. Det är ett  

område norr om Halsjövägen (markerat 2 på karta) som även skulle vara 

intressant för sökande. Området är till största delen betesmark och delvis 

åker. Gränsar till annan bebyggelse, VA finns i närheten. Området är 

utarrenderat idag till betesmark. Närheten till detaljplanerad bebyggelse är 

mindre än 200 meter vilket kan leda till problem med djurhållning.  

 

Utbyggnadsriktning i kommande översiktsplan av Kallinge är söderut mot 

Ronneby. Om försäljning ska ske behövs värdering på marken göras. 

Ställningstagande om mark ska säljas önskas.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

försälja någon mark i ärendet med hänsyn till framtida boendeplanering. 

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 att inte försälja någon mark i ärendet med hänsyn 

till framtida boendeplanering. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschefen 

Sökanden 
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§ 180 Dnr 2018-000312 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
Risatorp 1:39 m.fl. 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde för fastigheter i Risatorp enligt bifogad 

fastighetsföreteckning.  

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är den nya bebyggelsen som är på gång på fastigheten 

Risatorp 1:39. Risatorp 1:39 ska införlivas i verksamhetsområde för vatten, 

spill och dagvatten. Övriga fastigheter enligt bifogad fastighetsförteckning 

ska in i verksamhetsområdet för vatten och spill. Samtliga fastigheter ligger 

inom samlad bebyggelse.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för dagvatten och 

VA enligt bifogad lista.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för dagvatten och VA 

enligt bifogad lista. 

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 utöka 

verksamhetsområdet för dagvatten och VA enligt bifogad lista. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 181 Dnr 2018-000311 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde norra 
viggen 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik Ab har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde (vatten och spill) för del av Sörby 5:17 där ny detaljplan 

pågår samt Sörby 5:12 på västra viggen som idag inte ingår i 

verksamhetsområde.  

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är pågående detaljplan för området som ska tillåta 

handelsverksamhet. Området ligger inom samlad bebyggelse. Kommunen 

ansvarar för dagvatten i området varpå det är aktuellt med endast vatten och 

spill i utökningen. Sörby 5:12 ligger inom befintlig detaljplan och inom 

samlad bebyggelse men utanför verksamhetsområde. Fastigheten bör 

införlivas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA gällande 

Sörby 5:12 och del av Sörby 5:17.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA gällande Sörby 

5:12 och del av Sörby 5:17. 

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 utöka verksamhetsområdet för VA gällande 

Sörby 5:12 och del av Sörby 5:17. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 182 Dnr 2018-000302 303 

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för 
vatten och spill Aspanområdet 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med anhållan om utökning av 

verksamhetsområde för nybildade fastigheter på Aspan enligt bifogad lista 

gällande vatten och spill.  

Bedömning 

Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka 

verksamhetsområdet är ny bebyggelse inom gällande detaljplan. Området 

ligger inom sammanhållen bebyggelse.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA på Aspan 

enligt bifogad lista.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-25 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA på Aspan enligt 

bifogad lista. 

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 utöka 

verksamhetsområdet för VA på Aspan enligt bifogad lista. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 183 Dnr 2018-000212 253 

Ansökan om markköp - Simmaren och Orienteraren 

 

Sammanfattning  

Bostadsrättsföreningen Knut Hahn önskar köpa mark från Ronneby 24:16 

samt Orienteraren 2 för att kunna förbättra sin utemiljö och förändra trafiken 

inom området.  

Bedömning 

Bostadsrättsföreningen Knut Hahn har varit i kontakt med kommunen och 

framfört sin önskan att få köpa mark från Ronneby 24:16 samt Orienteraren 

2 för att kunna förbättra sin utemiljö och förändra trafiken inom området. På 

området finns idag ett miljöhus som står på arrenderad mark. Föreningen 

planerar anlägga boulebana och ny utemiljö samt nya parkeringsplatser. 

 

Aktuellt område är i detaljplan kvartersmark och något hinder mot en 

fastighetsreglering föreligger inte. Området har varit föremål för diskussion 

ihop med gata/park samt plan och ingen har haft något att invända mot en 

eventuell försäljning.  

 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat. Pris enligt antagna riktlinjer. 

Köparen får stå för förrättningskostnaden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt. 

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 godkänna 

upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 184 Dnr 2018-000323 299 

Tilläggsavtal till hyresavtal för Järnaviks camping 

 

Sammanfattning  

Tillägg till gällande hyresavtal för Järnaviks camping avseende den del som 

berör betalning av anslutningsavgift för vatten och avlopp har upprättats.  

Bedömning 

Avloppsanläggningen på Järnaviks camping är utdömd och får bara 

användas fram till 31 december 2018. Miljöteknik har grävt ner ledningar 

avsedda för vatten och avlopp till Järnaviksområdet. Campingen ska anslutas 

under 2018.  

Under förhandlingar inför köpet av campingen diskuterades anslutnings-

avgiften och vem som ska stå för den. Det är överenskommet att köparen till 

campingen ska stå för anslutningsavgiften under förutsättning att köpet 

genomförs. Då köpet ligger i Förvaltningsrätten och anslutningsavgiften kan 

komma att behöva betalas innan ett avgörande, finns det behov av ett 

tilläggsavtal för att säkerställa att köparen betalar anslutningsavgift men 

även hur frågan ska hanteras om köpet inte går igenom i rätten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta godkänna upprättat tilläggsavtal.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna upprättat tilläggsavtal. 

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) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat tilläggsavtal, till detta 

protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Exploateringschef 

Kommunjurist 
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§ 185 Dnr 2018-000228 049 

Remiss - Finansiering av infrastruktur med skatt eller 
avgift? (SOU 2018:13) 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har fått SOU 2018:13 Finansiering av infrastruktur med 

skatt eller avgift? på remiss. SOU:n är ett slutbetänkande av kommittén om 

finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och 

privat kapital. Kommittén har tidigare lämnat delbetänkandet SOU 2017:13 

Finansiering av infrastruktur med privat kapital? Denna SOU har Ronneby 

kommun inte haft på remiss. Departementet har satt sista svarsdag på 

remissen till 1 augusti 2018.  

Bedömning 

I delbetänkandet gjorde kommittén bedömningen att det finns 

effektiviseringsvinster att hämta genom att involvera privat kapital i 

finansieringen av investeringar i statlig transportinfrastruktur i form av 

offentlig-privat samverkan (OPS) och förordade ett svenskt försöksprogram. 

I slutbetänkandet tar sig kommittén an den del av uppdraget som handlar om 

att utreda om större offentliga infrastrukturfinansieringar kan finansieras 

genom uttag av en särskild statlig skatt eller avgift. Uppdraget omfattar inte 

fastigheter som idag omfattas av systemet med kommunal fastighetsavgift 

(bostäder). Utgångspunkten för kommitténs arbete har varit att skatten eller 

avgiften ska beakta i vilken utsträckning fastigheter har ökat i värde till följd 

av investeringen samt den direkta nytta olika grupper kan antas ha av 

investeringen.  

 

Kommitténs bedömning är att eventuellt förslag inte bör utformas som en 

avgift eftersom en avgiftskonstruktion inte fungerar rättsligt om syftet är 

värdeåterföring. Kommittén gör också bedömningen att det inte är möjligt att 

införa en särskild statlig skatt som direkt kopplar till den värdeökning som 

skett på enskilda fastigheter till följd av infrastrukturinvesteringen. Man 

menar att det inte går att fastställa värdeökningen till följd av 

infrastrukturinvesteringen på ett tillförlitligt sätt. Inte heller schabloniserat 

underlag på aggregerad nivå inom ett influensområde bedöms kunna 

fastställas på ett sådant sätt att det kan utgöra grund för skatten. Kommittén 

lämnar inget författningsförslag. 
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Med beaktande av ovanstående förslås att Ronneby kommun avstår från att 

lämna yttrande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun avstår från att yttra sig över 

SOU 2018:13 Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att Ronneby kommun avstår från att yttra sig över SOU 2018:13 

Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? 

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 Ronneby kommun avstår från att yttra sig över 

SOU 2018:13 Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift? 

________________ 

Exp: 

Samordnings-och utvecklingschef 
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§ 186 Dnr 2018-000041 014 

Förslag till ändring av tilläggstrafik trafikåret 2018/2019 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen fattande 2018-03-06 beslut om tilläggstrafiken för 

trafikåret 2018/2019. Där ingick trafik på linje 173 mellan Eringsboda och 

Alnaryd med en morgon- och en eftermiddagstur under skoldagar till en 

nettokostnad på ca 92 tkr per år.  Region Blekinge förslår nu efter samtal 

med representanter för samhällsföreningen i Eringsboda att trafiken till och 

från Alnaryd ersätts med trafik till och från Holmsjö. Kostnaden för 

kommunen blir oförändrad.  

Bedömning 

Tilläggstrafik till och från Eringsboda var ny från trafikåret 2011/2012 och 

startade i praktiken vid höstterminens början 2011. Antalet resande i snitt per 

tur har genom åren varierat mellan 0,9 och 4,8. 2017 visade mätningen på 

1,0 resande i snitt per tur. Resenärerna består till stor del av ungdomar som 

går på gymnasiet i Karlskrona.  

Om bussen istället skulle gå till Holmsjö och tiderna anpassas till anslutande 

tåg mot Karlskrona och Emmaboda förkortas restiden med 10 minuter 

samtidigt som det öppnar upp möjligheten att åka norrut mot Emmaboda 

med tåg. 

Endast 6 resenärer har under hela 2017 klivit på bussen på hållplatserna som 

finns mellan Eringsboda och Alnaryd varför bedömningen är att regelbundna 

pendlare till arbete och skola ej berörs negativt av förändringen. 

 

Region Blekinge föreslår förändringen efter en dialog med representanter för 

samhällsföreningen i Eringsboda. Samma signaler, dvs att det vore bättre 

med trafik till Holmsjö, har även kommunen nåtts av. Därför föreslås att 

Ronneby kommun godkänner förslaget till förändringar i tilläggstrafiken.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta om förändringar i tilläggstrafiken enligt följande: 

att inte köpa in tilläggstrafik linje 173 Eringsboda-Alnaryd utan istället köpa 

tilläggstrafik för en morgon och en eftermiddagstur till Holmsjö.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

om förändringar i tilläggstrafiken enligt följande: 

att inte köpa in tilläggstrafik linje 173 Eringsboda-Alnaryd utan istället köpa 

tilläggstrafik för en morgon och en eftermiddagstur till Holmsjö med stopp i 

Fundersmåla och Alvarsmåla. 

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 om förändringar i tilläggstrafiken enligt följande: 

att inte köpa in tilläggstrafik linje 173 Eringsboda-Alnaryd utan istället köpa 

tilläggstrafik för en morgon och en eftermiddagstur till Holmsjö med stopp i 

Fundersmåla och Alvarsmåla. 

________________ 

Exp: 

Samordnings-och utvecklingschef 
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§ 187 Dnr 2018-000150 059 

Revidering av förteckning över personer utsedda att 
delta i anbudsöppning 

 

Sammanfattning  

Med anledning av förändringar på tjänstemannanivå föreslås att 

förteckningen över personer utsedda att delta i anbudsöppning uppdateras.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att utse följande personer att delta i anbudsöppning: 

Tjänsteställe    Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Malin Norfall 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Nicolas Westrup 

 

Kommundirektör   Magnus Widén 

 

Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen  Annica Blomstrand 

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen  Mathias Kågell 

Kommunledningsförvaltningen  Anna Hansen 

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

67(141) 
2018-06-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunledningsförvaltningen  Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sandberg 

 

Tekniska förvaltningen   Elena Johansson

  

Tekniska förvaltningen   Sattar Zad 

  

Tekniska förvaltningen   Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen   Per Höglund 

Tekniska förvaltningen                              Emelie Stenborg 

Tekniska förvaltningen                              Patrik Hellsberg  

Tekniska förvaltningen                              Michael Spångberg 

Tekniska förvaltningen                              Martin Linström 

Tekniska förvaltningen                             Ida Karlsson 

Tekniska förvaltningen                              Margareta Janiak 

Tekniska förvaltningen                              Bengt Johansson 

Tekniska förvaltningen                              Fredrik Nilsson 

Tekniska förvaltningen                              Sara Svensson 

Tekniska förvaltningen                              Mikael Löfström 

Tekniska förvaltningen                              Unni Johannesson 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att utse följande personer att delta i anbudsöppning: 

Tjänsteställe    Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Malin Norfall 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Nicolas Westrup 
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Kommundirektör   Magnus Widén 

 

Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen  Annica Blomstrand 

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen  Mathias Kågell 

Kommunledningsförvaltningen  Anna Hansen 

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen  Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sandberg 

 

Tekniska förvaltningen   Elena Johansson

  

Tekniska förvaltningen   Sattar Zad 

  

Tekniska förvaltningen   Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen   Per Höglund 

Tekniska förvaltningen                              Emelie Stenborg 

Tekniska förvaltningen                              Patrik Hellsberg  

Tekniska förvaltningen                              Michael Spångberg 

Tekniska förvaltningen                              Martin Lindström 

Tekniska förvaltningen                             Ida Karlsson 

Tekniska förvaltningen                              Margareta Janiak 

Tekniska förvaltningen                              Bengt Johansson 

Tekniska förvaltningen                              Fredrik Nilsson 

Tekniska förvaltningen                              Sara Svensson 

Tekniska förvaltningen                              Mikael Löfström 

Tekniska förvaltningen                              Unni Johannesson 
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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 följande personer att delta i anbudsöppning: 

Tjänsteställe    Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Malin Norfall 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Roger Gardell 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Peter Bowin 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)  Nicolas Westrup 

 

Kommundirektör   Magnus Widén 

 

Kommunledningsförvaltningen  Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen  Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen  Annica Blomstrand 

Kommunledningsförvaltningen  Maria Symbonis 

Kommunledningsförvaltningen  Mathias Kågell 

Kommunledningsförvaltningen  Anna Hansen 

Kommunledningsförvaltningen  Roland Edvinsson 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen  Peter Nordberg 

Kommunledningsförvaltningen  Kristina Wramsby 

Kommunledningsförvaltningen  Johan Sandberg 
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Tekniska förvaltningen   Elena Johansson

  

Tekniska förvaltningen   Sattar Zad 

  

Tekniska förvaltningen   Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen   Per Höglund 

Tekniska förvaltningen                              Emelie Stenborg 

Tekniska förvaltningen                              Patrik Hellsberg  

Tekniska förvaltningen                              Michael Spångberg 

Tekniska förvaltningen                              Martin Lindström 

Tekniska förvaltningen                             Ida Karlsson 

Tekniska förvaltningen                              Margareta Janiak 

Tekniska förvaltningen                              Bengt Johansson 

Tekniska förvaltningen                              Fredrik Nilsson 

Tekniska förvaltningen                              Sara Svensson 

Tekniska förvaltningen                              Mikael Löfström 

Tekniska förvaltningen                              Unni Johannesson 

________________ 

Exp: 

Annica Blomstrand 

Mathias Kågell 

Anna Hansen 

Emelie Stenborg 

Patrik Hellsberg  

Michael Spångberg 

Martin Lindström 

Ida Karlsson 

Margareta Janiak 

Bengt Johansson 

Fredrik Nilsson 

Sara Svensson 

Mikael Löfström 

Unni Johanneson 
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§ 188 Dnr 2018-000335 050 

Äskade om tilläggsanslag för inköp av system för 
inköpsanalys 

 

Sammanfattning  

SUS-enheten har sedan 2017 haft medel för inköp och drift av ett system för 

avtalsuppföljning och inköpsanalys. Då var 210 tkr avsatt och nu fr o m 2018 

finns 160 tkr i budgeten. Inköpen och driftstagandet av system har blivit 

försenat pga av sjukskrivning och vakant tjänst. Sedan förra året finns dock 

en del på plats genom att system för uppföljning av tecknade avtal är i drift. 

Nu är det aktuellt med system för inköpsanalys. Offerter på system visar att 

kostnaden kommer att överstiga de medel som finns avsatt i budgeten.  

Bedömning 

För att köpa in ett inköpsanalysverktyg behöver budgeten 2018 utökas med 

37 000 kr för att täcka uppstartskostnad samt 6 månaders licenskostnad. 

2019 och framåt behöver budgeten utökas med 43 000 kr. Denna kostnad 

läggs i enhetens äskande till budgetberedningen 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att ge kommunledningsförvaltningen, SUS-enheten ett 

tilläggsanslag på 37 000 kr för inköp och licens för ett inköpsanalysverktyg. 

Kostnaden tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå 

enheten för samordning, utveckling och sekretariats begäran om 

tilläggsanslag om 37 000 kr med motiveringen att det ska hanteras inom 

ramen för enhetens budget. 

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 att avslå enheten för samordning, utveckling och 

sekretariats begäran om tilläggsanslag om 37 000 kr med motiveringen att 

det ska hanteras inom ramen för enhetens budget. 

________________ 

Exp: 

Samordnings- och utvecklingschef 
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§ 189 Dnr 2018-000280 730 

Förslag gällande framtida behov inför boendeplanering 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-04-18 § 50 

Vid Äldrenämndens sammanträde 2017-09-20 beslutade Äldrenämnden att 

tillsätta en framtidsgrupp med uppdrag att göra en utredning att utgöra ett 

underlag till övergripande boendeplanering. Underlaget presenterades i 

äldrenämnden 2018-02-28 och utifrån, vid sammanträdet, förda diskussioner 

samt bifogade dokument från Socialdemokraterna och Alliansen reviderades 

underlaget ”Framtida behov – inför boendeplanering”, bilaga 1. Detta förslag 

till boendeplanering grundar sig på dokumentet ”Framtida behov- inför 

boendeplanering” samt diskussioner förda vid nämnd 2018-02-28. 

Framtida behov är svårt att prognosticera. Prognoser, statistik och 

boendeplanering behöver följas upp årligen. För att kunna göra en relevant 

boendeplanering krävs en enig bild om hur framtidsbehoven bedöms. 

Framtidsbehoven och boendeplaneringen måste integreras med de 

rekommendationer och krav som finns för verksamheten.  

Äldrenämnden menar att det ska finnas vård- och omsorgsboenden i alla 

kommundelar, likt fördelningen är idag. Detta trots att mindre boenden oftast 

är dyrare i drift samt att boenden fördelat på många orter kan bidra till att 

överkapacitet av boendeplatser blir nödvändig för att kunna erbjuda 

”valfrihet”. 

Ett regelverk med effektivare verkställighet av vård- och omsorgsboende bör 

kunna påskynda kommunens möjligheter att erbjuda beviljat boende 

snabbare. Renovering av Ålycke vård- och omsorgsboende är ett pågående 

arbete där planering pågår tillsammans med Ronnebyhus.  

Den föreslagna framtida boendeplaneringen utgår ifrån en variant/ett 

mellanting mellan de två olika behovsprognoserna (som presenteras i 

underlaget ”Framtida behov- inför boendeplanering) samt de av 

äldrenämnden givna förutsättningarna att Ålycke ska renoveras, ett privat 

företag etablerar sig och erbjuder 54 platser, Parkdala avvecklas inom 

befintlig kontraktstid och Backen/norra kommundelen utreds.  

Utifrån angiven behovsprognos och av äldrenämnden givna förutsättningar 

beräknas det enligt detta förslag finnas ett överskott på ca 47 lägenheter 

inom vård- och omsorgsboenden år 2020 och ett överskott på ca 11 

lägenheter år 2025. Vid 2030 finns behov av ytterligare av ca 50 lägenheter.  
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Tillbyggnad av Lindebo samt nybyggnad i norra kommundelen eller endast 

tillbyggnad av Lindebo är tänkbara alternativ för att tillgodose behovet 2030. 

Äldrenämnden föreslås besluta att anta behovsprognos enligt tabell 1 (i 

denna tjänsteskrivelse) och årligen följa upp prognos och årligen eller vid 

behov följa upp boendeplaneringen samt besvara det särskilda uppdraget om 

att ta fram plan för vård- och omsorgsplatser i Hallabro utifrån detta förslag 

och tillhörande beslut. Äldrenämnden föreslås även att nogsamt följa arbetet 

”Fokus på natten” och integrera det i boendeplaneringen samt ge 

förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på regelverk för verkställighet 

av beviljat vård- och omsorgsboende. 

Bedömning 

Bakgrund 

Vid Äldrenämndens sammanträde 2017-09-20 beslutade Äldrenämnden att 

tillsätta en framtidsgrupp med uppdrag att göra en utredning att utgöra ett 

underlag till övergripande boendeplanering.  Ett utkast av underlaget 

”Framtida behov – inför boendeplanering” presenterades vid Äldrenämndens 

sammanträde 2018-02-28.  

Diskussioner förda vid äldrenämndens sammanträde 2018-02-28 samt, till 

sammanträdesprotokollet, bifogade underlag från Socialdemokraterna och 

Alliansen har legat till grund för revidering av dokumentet ”Framtida behov 

– inför boendeplanering”, se bilaga 1.  

Som underlag till detta tjänstemannaförslag gällande framtida 

boendeplanering har dokumentet ”Framtida behov – inför boendeplanering” 

(bilaga 1) använts samt diskussioner förda vid Äldrenämndens sammanträde 

2018-02-28 och skriftliga underlag från Socialdemokraterna och Alliansen. 

Framtida behov av antal vård- och omsorgsplatser 

Boendeplaneringen i detta förslag utgår från det bedömda totala behovet av 

platser i hela Ronneby Kommun. 

Grunden för att kunna göra en framskridande boendeplanering är en enig 

bild av framtida behov av vård- och omsorgsplatser i Ronneby Kommun.  

Det framtida behovet är svårt att prognosticera. Somatiska sjukdomar som 

leder till behov av vård och omsorg anses i framtiden kunna tillgodoses till 

stor del i ordinärt boende med hjälp av hemtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård. Personer med demenssjukdom är troligen den grupp som främst 

kommer finnas på vård- och omsorgsboende. Faktorer som påverkar det 

framtida behovet: 

 Hur ser hälsoutvecklingen ut, hur mycket minskar ohälsotalen 

 Vård- och behandling av i huvudsak personer med demenssjukdom 
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 Produktion av tillgängliga bostäder i det ordinära bostadsbeståndet 

Ett mellanting mellan prognos 1 och 2 (enligt dokumentet ”Framtida behov- 

inför boendeplanering”, se bilaga) anses vara en rimlig utgångspunkt vid 

beräkning av det framtida behovet av platser i vård- och omsorgsboende 

(vobo). Utifrån den bedömningen har ett förslag till behovsprognos räknats 

fram, se tabell 1 i denna tjänsteskrivelse. 

 

Tabell 1. Förslag till behovsprognos för framtida boendeplanering i 

Ronneby Kommun 

 

Ronneby totalt 

År Framtida behov av 

vobo-platser 

2020 318 

2025 339 

2030 399 

Det är viktigt att kontinuerligt följa statistiken, prognoser och andra 

påverkande faktorer framöver för att vid behov revidera det framtida behovet 

och anpassa boendeplaneringen. 

 

Spridning av vård- och omsorgsplatser i Ronneby Kommun 

Driftsekonomiskt sett är större boenden att föredra. Större boenden placeras 

med fördel i områden där det finns ett tillräckligt stort befolkningsunderlag 

med tanke på beläggningsgrad och efterfrågan. Erfarenhet visar att en del 

äldre som beviljats bistånd för vård- och omsorgsboende vill/väjer att flytta 

till centralorten från de olika ”yttre” kommundelarna.  

Äldrenämnden menar att Ronneby Kommun ska erbjuda vård- och 

omsorgsboende i alla kommundelar. Detta beskrivs som att ”behålla” 

spridningen av vård- och omsorgsboende likt den är idag. En ”överkapacitet” 

anses acceptabelt för att erbjuda valfrihet med vård- och omsorgsboenden i 

alla de kommundelar där vård- och omsorgsboende är etablerade idag. 

 

Väntetid för verkställighet (regelverket) 

Väntetiden för verkställighet bör kunna effektiviseras, bland annat genom 

flexiblare hyreskontraktsskrivning. Ett regelverk med effektiv verkställighet 

av beviljad plats bör kunna påskynda kommunens möjligheter att erbjuda 

beviljat boende snabbare. 
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Renoveringsbehovet på befintliga vård- och omsorgsboenden 

Renovering på Ålycke vård- och omsorgsboende är ett pågående arbete, där 

planering tillsammans med Ronnebyhus pågår.  

Verksamheten behöver arbeta vidare med alla vård- och omsorgsboenden för 

att utreda om de under gällande förutsättningar (ex. lokaler, personal, teknik) 

kan leva upp till verksamhetens krav, mål och gällande rekommendationer. 

Ett antal förslag anges i rapporten ”Fokus på natten”, vilken grundar sig på 

SKL:s rekommendation ”Kvalitet i särskilt boende – Rekommendation för 

arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende för äldre”. 

 

Framtida boendeplanering  

Utifrån Äldrenämndens diskussion och inkomna underlag har följande 

förutsättningar inkluderats i ”förslag till boendeplanering”, tabell 2 i denna 

tjänsteskrivelse:  

 Ett privat företag etablerar sig och erbjuder ca 54 platser 

(2019/2020). 

 Ålycke vård- och omsorgsboende ska renoveras enligt pågående 

planering och beslut. 

 Parkdala avvecklas inom hyreskontraktstiden och avtalet sägs upp 

(nuvarande avtal gäller tom 2020-05-31 med 9 månaders 

uppsägningstid). 

 Backens vård- och omsorgsboende utreds med frågeställningen om 

det kan bedrivas ett vård- och omsorgsboende i befintliga 

lokaler/med befintliga förutsättningar.  

 Norra kommundelen ska ha vård- och omsorgsboende  

Tabell 2. Förslag till boendeplanering utifrån behovsprognos enligt tabell 1 

samt av äldrenämnden, givna förutsättningar.  

Frågor och svar om rättssäker äldreomsorg – verkställighet (Hämtat från 

www.socialstyreslen.se 2018-02-07): 

När ska ett beslut verkställas? 

Biståndsbeslut som är fattade med stöd av 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL 

ska enligt 16 kap. 3 § SoL verkställas omedelbart. Det har ingen betydelse 

om beslutet överklagats eller inte.  

Den tidsgräns om tre månader som gäller för bestämmelsen om 

rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut har ingenting att göra med 

om när beslut ska verkställas (Jfr 16 kap. 6 f § SoL). Det innebär att en 

kommun inte har tre månader på sig att verkställa ett beslut, utan beslut ska 

verkställas omedelbart. 
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2017/2018, kommentar:  

Utgångsläge/nuläge 319 lägenheter vobo 
2
0

1
8
-2

0
2
0
 

Avveckling enstaka lägenheter 

på Olsgården och Lindebo 

(otillgängliga/ej fullvärdiga) 

2018/2019 -2 lgh 

Avveckling Parkdala  2019/2020 -8 lgh 

Privat etablering (LOV) Årsskiftet 

2019/2020 

+54 

lgh 

Renovering Ålycke Årsskiftet 

2019/2020 

+2 

lgh 

2020, kommentar:  

Enligt behovsbedömningen behövs 318 lägenheter vobo och 

det kommer finnas 365 lägenheter = ett prognosticerat 

överskott på 47 lägenheter 

- Under 2018 bör kommunens vård- och 

omsorgsboende ses över för att säkerställa att god och 

säker vård kan erbjudas utifrån krav, mål och 

rekommendationer.  

2
0
2
0
-2

0
2
5
 

Ett överskott av lägenheter 

tillåter avveckling av platser. 

Backens vård- och 

omsorgsboende (ändamålsenliga 

lokaler?) 

 

 

2020 

 

 

-15 

lgh ? 

2025:  

Enligt behovsbedömningen behövs 339 lägenheter vobo 

2025 och det kommer finnas 350 lägenheter = ett 

prognosticerat överskott på 11 lägenheter  
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2
0
2
5

-2
0
3
0
 

Behov av 50 nya lägenheter. 

Vägval: 

1. Bygga nytt i norra 

kommundelen för att 

erbjuda vård- och 

omsorgsboende i alla 

kommundelar* ** samt 

utbyggnad av Lindebo 

2. Utbyggnad av Lindebo 

2025-2030 +50 

lgh 

2030:  

Enligt behovsbedömningen behövs 399 lägenheter vobo 

2030 och det kommer finnas 400 lägenheter = ett 

prognosticerat överskott på 1 lägenhet 

 

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta 

att förslag till behovsprognos enligt tabell 1, enligt denna tjänsteskrivelse, 

ska användas som grund för framtida boendeplanering, 

att förslag till boendeplanering enligt tabell 2, enligt denna tjänsteskrivelse, 

ska användas som grund för framtida planering, 

att uppföljning av behovsprognos sker årligen, 

att uppföljning av boendeplaneringen sker årligen eller vid behov, 

att nogsamt följa arbetet ”Fokus på natten” och integrera det i 

boendeplaneringen,  

att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till regelverk för 

verkställigheten av beviljat vård- och omsorgsboende och  

att återrapportera äldrenämndens särskilda uppdrag ”Presentera en plan för 

nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro” med följande punkter som 

underlag: 

att det i dagsläget inte finns behov av ytterligare platser på vård- och 

omsorgsboende och alla kommundelar har vård- och omsorgsboende,  

att behovet av fler vård- och omsorgsplatser bedöms uppstå först efter år 

2025, 

att behovet av vård- och omsorgsboende i samtliga kommundelar bevakas av 

äldrenämnden i samband med uppföljning av behovsprognos och 

boendeplanering.  
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Äldrenämndens beslut 2018-04-18 

Äldrenämnden beslutar följande:  

 att förslag till behovsprognos enligt tabell 1, enligt denna 

tjänsteskrivelse, ska användas som grund för framtida 

boendeplanering, 

 att förslag till boendeplanering enligt tabell 2, enligt denna 

tjänsteskrivelse, ska användas som grund för framtida planering, 

 att uppföljning av behovsprognos sker årligen, 

 att uppföljning av boendeplaneringen sker årligen eller vid behov, 

 att nogsamt följa arbetet ”Fokus på natten” och integrera det i 

boendeplaneringen,  

 att ge äldreförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till regelverk 

för verkställigheten av beviljat vård- och omsorgsboende och  

 att återrapportera äldrenämndens särskilda uppdrag ”Presentera en 

plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro” med följande 

punkter som underlag: 

 att det i dagsläget inte finns behov av ytterligare platser på vård- och 

omsorgsboende och alla kommundelar har vård- och omsorgsboende,  

 att behovet av fler vård- och omsorgsplatser bedöms uppstå först 

efter år 2025, 

 att behovet av vård- och omsorgsboende i samtliga kommundelar 

bevakas av äldrenämnden i samband med uppföljning av 

behovsprognos och boendeplanering 

 att i tabell två från tjänsteskrivelsen ändra på årtalen för renovering 

av Ålycke från 2019/2020 till 2018/2019,  

- att äldreförvaltningen får i uppdrag att göra förtydligande i 

underlaget enligt nämndens diskussioner vad avser platser i vård- och 

omsorgsboende vid Parkdala, till detta protokoll bifogas bilaga 1 och 

2. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

återremittera ärendet då det ej kan anses färdigberett av äldrenämnden samt 

hänvisa till nämndens diskussioner om huruvida inriktningen för Backen i 

Backaryd ska vara att kvarstå som ett vård- och omsorgsboende eller 

trygghetsboende. Beslut avseende detta bör tas innan uppdraget kan 

rapporteras. 
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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 återremittera ärendet då det ej kan anses 

färdigberett av äldrenämnden samt hänvisa till nämndens diskussioner om 

huruvida inriktningen för Backen i Backaryd ska vara att kvarstå som ett 

vård- och omsorgsboende eller trygghetsboende. Beslut avseende detta bör 

tas innan uppdraget kan rapporteras. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 
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§ 190 Dnr 2018-000278 738 

Förslag till hyreskontrakt avseende 
gemensamhetslokal vid Kallinge trygghetsboende 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag äldrenämnden 2018-04-18 § 55 

Ett nytt trygghetsboende planeras i Kallinge. Ritningsförslag på 

tillbyggnation/utformning av gemensamhetslokal samt kostnadskalkyl 

godkändes av ÄN 2017-04-12. 2017-06-21 beslutade kommunfullmäktige att 

godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med AB Ronnebyhus enligt 

förslag till preliminärt avtal, enligt bifogad bilaga 1. 

 

AB Ronnebyhus har inkommit till äldreförvaltningen med en hyresändring 

som innebär en höjning från tidigare förslag på avtal, från 435 000 kronor till 

567 578 kronor. För att kommande byggnation av gemensamhetslokal vid 

planerat trygghetsboende i Kallinge ska fortsätta enligt plan behöver 

hyresändringen godkännas. Nytt förslag på avtal bifogas i bilaga 2. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt 

avseende gemensamhetslokal vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 

2, mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus.  

Bedömning 

Ett nytt trygghetsboende planeras i Kallinge. Ritningsförslag på 

tillbyggnation/utformning av gemensamhetslokal samt kostnadskalkyl 

godkändes av ÄN 2017-04-12. 2017-06-21 beslutade kommunfullmäktige att 

godkänna att äldrenämnden får skriva kontrakt med AB Ronnebyhus enligt 

förslag till preliminärt avtal, enligt bifogad bilaga 1. 

 

AB Ronnebyhus har inkommit till äldreförvaltningen med en hyresändring 

som innebär en höjning från tidigare förslag på avtal, från 435 000 kronor till 

567 578 kronor. För att kommande byggnation av gemensamhetslokal vid 

planerat trygghetsboende i Kallinge ska fortsätta enligt plan behöver 

hyresändringen godkännas. Nytt förslag på avtal bifogas i bilaga 2. 
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Vid äldrenämndens sammanträde planeras en föredragning av AB 

Ronnebyhus gällande principerna för hyressättning.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta 

Att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt avseende 

gemensamhetslokaler vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 2, 

mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus.  

Äldrenämndens beslut 2018-04-18 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt 

avseende gemensamhetslokaler vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 

2, mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus. Vidare påtalar äldrenämnden 

för kommunfullmäktige att avtalet bör innehålla möjligheter till 

omförhandlingar:  

- Kalkylräntan är 6 procent, vilket synes vara en ”grundränta” på 4 

plus ett ”risktillägg” på två procent. Det torde vara riskfritt att hyra ut 

till kommunen.  

- Avskrivningstiden är på 10 år. Då är hela investeringen betald. 

Kommunen bör ha möjlighet att förlänga avtalet, exempelvis fyra 

gånger om fem år. Under denna tid skall hyran utgå med 

förutsättningen att kapitalkostnaden är noll 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat förslag till hyreskontrakt 

avseende gemensamhetslokaler vid trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 

2 i äldrenämndens protokoll, mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus.  

Vidare beslutar arbetsutskottet att ställa sig bakom äldrenämndens 

påpekande likt nedan och föreslår kommunstyrelsen göra detsamma: 

 

”Vidare påtalar äldrenämnden för kommunfullmäktige att avtalet bör 

innehålla möjligheter till omförhandlingar:  

- Kalkylräntan är 6 procent, vilket synes vara en ”grundränta” på 4 

plus ett ”risktillägg” på två procent. Det torde vara riskfritt att hyra ut 

till kommunen.  

- Avskrivningstiden är på 10 år. Då är hela investeringen betald. 

Kommunen bör ha möjlighet att förlänga avtalet, exempelvis fyra 
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gånger om fem år. Under denna tid skall hyran utgå med 

förutsättningen att kapitalkostnaden är noll.” 

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 att godkänna 

upprättat förslag till hyreskontrakt avseende gemensamhetslokaler vid 

trygghetsboendet i Kallinge, enligt bilaga 2 i äldrenämndens protokoll, 

mellan äldrenämnden och AB Ronnebyhus. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att ställa sig bakom äldrenämndens 

påpekande likt nedan: 

”Vidare påtalar äldrenämnden för kommunfullmäktige att avtalet bör 

innehålla möjligheter till omförhandlingar:  

- Kalkylräntan är 6 procent, vilket synes vara en ”grundränta” på 4 

plus ett ”risktillägg” på två procent. Det torde vara riskfritt att hyra ut 

till kommunen.  

- Avskrivningstiden är på 10 år. Då är hela investeringen betald. 

Kommunen bör ha möjlighet att förlänga avtalet, exempelvis fyra 

gånger om fem år. Under denna tid skall hyran utgå med 

förutsättningen att kapitalkostnaden är noll.” 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 191 Dnr 2018-000272 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag april 
2018 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige 

beslut som är tagna under 2010 – februari 2018 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 2 1  1 

Övriga 

beslut 

65 8 44 13 

Totalt 67 9 44 14 

 

Av 67 redovisade ärenden har 58 ärenden status påbörjad alternativt  

klar. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.      
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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 notera 

återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

86(141) 
2018-06-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 192 Dnr 2018-000231 752 

Sesam - Utökning av verksamheten 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag socialnämnden 2018-03-27 § 43 

Sedan 2010 driver Ronneby socialförvaltning en verksamhet med stöd till 

personer utsatta för våld i nära relationer, Sesam. Verksamheten har från 

starten bestått av två personer som dels drivit ett skyddat boende med tre 

lägenheter dels gett praktiskt stöd och samtalsstöd individuellt . Antalet 

personer som söker hjälp av Sesam har ökat dramatiskt under 2017. En 

ökning av antalet inkomma ärenden på drygt 60 %. En stor del av ökningen 

kan hänföras till nyanlända personer. Det är en större andel av personerna 

som söker hjälp som är i behov av skyddat boende. Det har även blivit 

vanligare med behov av hjälp att flytta från kommunen ofta som en följd av 

hedersproblematik. Det ökade antalet ärende samt ett större skyddsbehov i 

många ärenden har lett till en kraftigt ökad arbetsbelastning för de två 

personer som arbetar på Sesam. Trots ett tillfälligt tillskott av timanställd 

personal är den höga arbetsbelastningen ett hot mot både personalens 

arbetsmiljö och kvalitén i verksamheten.  

Bedömning 

Enligt min bedömning behöver Sesam tillföras personalresurser för att 

upprätthålla kvalitét och erbjuda en rimlig arbetsmiljö för personalen. Det är 

inte möjligt att tillföra resurser från andra delar av Socialförvaltningen. 

Huvudorsaken till den ökade arbetsbelastningen är det ökade antalet 

nyanlända i behov av stöd från Sesam. Det är därför rimligt att Sesam tillförs 

resurser från de medel som kommunen erhåller för mottagande av flyktingar. 

Resursbehovet under 2019 och framåt får hanteras i den ordinarie 

budgetprocessen.  

Förslag till beslut 

Att Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära medel till 

utökning av personalen på Sesam under resterande del av 2018 med 410 tkr.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja medel om 320 tkr till utökning av personalen 

på Sesam under resterande del av året. Finansiering sker från balanskonto. 
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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 

Kommunstyrelsens beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja medel 

om 320 000 kronor till utökning av personalen på Sesam under resterande 

del av året. Finansiering sker från balanskonto. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

88(141) 
2018-06-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 193 Dnr 2018-000310 701 

Länsövergripande samverkansavtal i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-04-24 § 64 

2014 fattade den länsövergripande styrgruppen för nedanstående 

länsövergripande samverkansavtal beslut om att dessa avtal vid revideringen 

skulle samordnas i ett samverkansavtal.   

Detta avtal ersätter nedanstående avtal. 

- Länsövergripande avtal - ansvarsfördelning och samordning av 

insatser till barn och ungdomar upp till 18 år som är i behov av 

samtidiga insatser från olika aktörer under huvudmännen, 2014-2015 

- Länsövergripande samverkansavtal mellan Socialtjänsten i Blekinges 

kommuner och Landstinget Blekinge rörande personer med riskbruk, 

missbruks- och beroendeproblematik i Blekinge, 2013-2015 

- Länsövergripande samverkansavtal rörande vuxna personer från 18 

års ålder med psykiska funktionsnedsättningar och som är i behov av 

insatser från båda huvudmännen samtidigt, 2014-2015 Avtalet består 

av en övergripande gemensam del som omfattar alla målgrupperna. 

Därefter finns områdesspecifika avsnitt. 

 

För att tillgodose den enskildes behov krävs en långtgående samverkan 

mellan kommunerna och Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen samt 

Primärvårdsförvaltningen vid Landstinget Blekinge. 

 

Samarbetet ska fungera väl, så att alla personer med behov av samhällets 

stöd kan få det snabbt, väl individanpassat och på ett så verkningsfullt sätt 

som möjligt. Den enskilda människans behov ska stå i fokus. Det faktum att 

kommun och landsting har olika ansvarsområde får inte vara ett hinder för 

ett effektivt omhändertagande. 

 

Individerna ska ges stöd, vård och behandling av hög kvalitet. Bemötandet 

ska präglas av respekt för individen, vilket bland annat innebär delaktighet i 

planering och beslut om den egna vården. 
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Skyldigheter för kommun och landsting att samarbeta framgår av Hälso- och 

sjukvårdslagen (Hälso- och sjukvårdslag (20l7:30), och Socialtjänstlagen 

(2001:435, SoL). Bestämmelserna syftar till att säkerställa samarbete kring 

personer med behov av insatser från båda huvudmännen. För barn och 

ungdomar upp till 18 år omfattar avtalet dessutom skola. 

 

Syftet med samverkansavtalet är: 

- Att identifiera de områden där det är vikti gt att huvudmännen tar ett 

samlat ansvar för målgruppen. 

- Att i ett styrdokument fastställa ansvar och ansvarsfördelningen 

mellan skola, socialtjänst, psykiatri, habilitering och primärvård samt 

hur samverkan mellan dessa huvudmän ska utformas. 

- Att klargöra grundförutsättningarna för en god vård i samverkan över 

huvudmannagränser. 

- Att vara utgångspunkt för lokala samarbetsavtal mellan 

huvudmännen. 

 

I samverkansavtalet finns målgruppsspecifika avsnitt gällande personer med 

behov av samtidiga insatser från olika aktörer, inom såväl kommun som 

landsting för följande grupper 

- Barn och ungdomar med behov av samtidiga insatser från olika 

aktörer inom såväl kommun som landstinget 

- Vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning 

- Personer med substansberoende.  

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen att godkänna  

Länsövergripande samverkansavtal 

Socialnämndens beslut 2018-04-24 

Socialnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen godkänner det 

Länsövergripande samverkansavtalet. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna det Länsövergripande samverkansavtalet. 
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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 det Länsövergripande 

samverkansavtalet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Förvaltningschef, socialförvaltningen  
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§ 194 Dnr 2018-000309 041 

Informationsärende Socialnämnden - Ekonomisk 
uppföljning Budget i balans 2018 

 

Sammanfattning  

Prognos jämfört med budget visar ett prognostiserat underskott om  12 744 

tkr. Det prognostiserade underskottet härrör sig främst till 

placeringskostnader inom barnavården, beroendevården, övriga vuxna samt 

inom LSS. Kostnader för ekonomiskt bistånd ligger något utöver bokslutet 

för 2017.  

  

Vht 513 - Stöd, service och omsorg visar ett underskott om 2 405 tkr jämfört 

med budget vilket beror på nya LSS-beslut, köp av verksamhet. Två nya 

ärenden, köp verksamhet, är ej budgeterade. Kostnad ca 4 000 tkr. 

Kompenseras delvis genom överskott av personalkostnader.  

Vht 515 - Personlig assistans visar ett underskott om 1 422 tkr jämfört med 

budget. Underskottet härrör sig till personer med LSS-beslut.  Åtgärd: 

Återsökning från migrationsverket är ej upptagen i prognosen. Tre ärenden 

av assistansbeslut enligt LSS. Förvaltningen återsöker för varaktig vård hos 

Migrationsverket. Om allt som återsöks beviljas för 2017 och 2018 så skulle 

det bli en intäkt på 4 138 tkr. Om hela denna intäkt räknas med blir 

prognosen ett överskott om 2 716 tkr.  

Vht 540 – Missbruksvård visar ett underskott om 2 314 tkr jämfört med 

budget. Ökning av externa placeringar enligt LVM. Det sker ett ökat behov 

av externa placeringar. Fyra nya ärenden i behov av placeringar enligt LVM 

eller motsvarande. Personer med kraftig beroendeproblematik som ej är 

möjliga att ge behandling på hemmaplan.  

Vht 545 – Övriga vuxna visar ett underskott om 928 tkr jämfört med budget.  

Ökat behov externa placeringar beror på placeringar som har en 

hedersproblematik samt rådande problematik med att få nya permanenta 

bostäder. Ökad kostnad för tolk. Åtgärder: På sikt skulle en åtgärd kunna 

vara att gå med i Kompotten, vilket är en kommunsamverkan där 

medlemskommuner tar hand om varandras våldsutsatta som pga skydds- 

behovet inte kan bo kvar i hemkommunen. För att kunna gå med i 

Kompotten, behöver man kunna erbjuda boende för personer som 

förvaltningen ev kommer att ta emot från andra kommuner, detta är inte 
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möjligt i dagsläget. Förvaltningen arbetar med att skynda på processen med 

att de ska komma ut i ett eget permanent boende.  

Vht 550 – Barnavård visar ett underskott 2 618 tkr jämfört med budget. En 

ökning av placeringskostnader inom barnavården har skett. 

Placeringskostnader, familjehem samt institutionsvård visar 2 074 tkr i 

underskott. Ökat behov placeringar. Intäkter högre än budgeterat bl a till 

förstärkning av personal inom barnavården samt intäkter från 

Migrationsverket  

Vht 570 – Ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 3 420 tkr jämfört med 

budget. Kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd underskott med  3 

617 tkr. Åtgärd: Fortsatt arbete med inriktning mot egen försörjning i 

samverkan med andra. Ca 55 personer har erbjudits nystartsjobb, dessa har 

varit aktuella för ekonomiskt bistånd. Oklart hur det kommer att påverka 

kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd. Socialförvaltningen 

tillsammans med arbetsmarknadsenheten har intensifierat samarbetet för att 

nå målsättningen med att sänka kostnaderna för ekonomiskt bistånd 

ytterligare.  

  

Verksamhetscheferna Göran Fridh och Jörgen Nilsson har lämnat en 

redovisning av vad det skulle innebära för deras verksamheter för att få 

budget i balans. När det gäller individ- och familjeomsorgen så visar 

prognosen totalt för klientrelaterade kostnader ett underskott om 10 200 tkr. 

När det gäller funktionsstöd så visar prognosen ett underskott om 3 671 tkr.  

Socialnämndens beslut 2018-04-24 

Socialnämnden beslutar enhälligt att överlämna paragrafen till 

kommunstyrelsen som information om aktuellt budgetunderskott samt 

informera att förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en åtgärdslista för att få 

budget i balans.  

Ge förvaltningschef Birgitta Ratcovich i uppdrag att se över konsekvenserna 

av följande förslag:  

1. Inga nyanställningar/anställning av personal innan diskussion/ information 

på nämnden. Behovsprövning av vakanser.  

2. Lokalöversyn. Behövs alla befintliga lokaler? Kan dessa nyttjas bättre?    

3. Att förvaltningen tydligt får i uppdrag att se över sina kostnader och att 

minimera alla kostnader som ej är lagstyrda.  

4. Besluta om ett inköpsstopp, förvaltningschefen ska godkänna inköp.   

5. Enligt ekonomistyrningsprincipen ska varje led i ekonomirapportering 

innehålla analys och förslag till åtgärd för att komma i ekonomisk balans.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

93(141) 
2018-06-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

6. Att förvaltningschefen skriver en tydlig ekonomisk analys som ska 

bifogas Tertialrapport I och att analysen även bifogas till kommunstyrelsens 

handlingar, (med förslag till åtgärder mm). 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

informationen till protokollet. 

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 notera den lämnade informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Socialnämnden 

Förvaltningschef, socialförvaltningen  
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§ 195 Dnr 2018-000289 630 

Behov av nya förskoleplatser i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag utbildningsnämnden 2018-04-19 § 55 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till insatser då det 

gäller behovet av nya förskoleplatser i Ronneby kommun. I sin 

förslagsskrivelse anför Hjort följande; 

 

”Förskolecheferna i Ronneby och Kallinge har tillsammans presenterat 

underlag som visar på stor platsbrist uppkommen sedan hösten 2017. 

Aktuella siffror från förskolecheferna visar att 49 barn inom Ronneby och 

Kallinge förskoleområden inte kommer att kunna placeras inom 4 månader. 

Situationen inför hösten är särskilt problematisk i Kallinge tätort. 

Utbildningsnämnden fick information om läget i förskolan vid sammanträdet 

i mars 2018.  

 

Vi lägger förslag på insatser som ger förskoleplats inom önskad tid, dvs. 

2 månader och med utbildningsnämndens mål om max 12 barn i 

småbarnsgrupp och max 15 barn i syskongrupp.  

 

Insatserna är kortfattat förslag till:  

A. Personalförstärkningar - insatser för personalförsörjning 

B. Byggnationer - paviljonger - förskoleprojekteringar 

C. Längre sikt projekteringar - strukturinsatser 

 

De kortsiktiga, provisoriska lösningar som förskolan tvingats till för att klara 

efterfrågan under de senaste årens utökning av antalet barnfamiljer i 

kommunen, behöver arbetas bort med mer kostnadseffektiva lösningar - som 

även ger bättre lärmiljöer för barnen och bättre arbetsmiljö för personal och 

chefer.  

Rekryteringen kommer att underlättas och vikariebehoven kommer inte att 

vara akuta - med nya, större förskolor byggda för ändamålet ges en större 

flexibilitet att klara tillfälliga vikariebehov.  
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Skolinspektionen har i sin granskning pekat på förskolechefernas bristande 

möjlighet att sätta samman barngrupper på ett bra sätt.  

De långsiktiga lösningarna behöver prioriteras, samtidigt som nedläggning 

sker av verksamhet i de lokaler som använts som provisorier under flera år. I 

den ”Strategiska planen för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun” 

beräknades behoven av utbyggnad till 42 förskoleavdelningar fram till 

2021. I dagsläget ser vi inget som pekar på att behoven är lägre än vad som 

prognosticerades 2017. Snarare tvärtom.  

 

Under 2017 har förskolan i kommunen fått ett tillskott med 7 avd.  

Backaryd förskola har utökats med 1 avd. och Hallabro förskola har utökats 

med 1 avd.  Hulta förskola i Ronneby har tillkommit med 6 avd. men med 

Igelkottens avd. överflyttad är nettot 5. Ingen minskning/nedläggning har 

kunnat genomföras av de provisoriska förskolorna, vilket betyder ett faktiskt 

tillskott motsvarande 7 avd.  

 

Behoven ökar - inflyttning- ökade födelsetal- yngre barn.  

De behov som nu påvisas genom att fler väljer att lämna barn till förskolan 

redan vid 1 års ålder, sker samtidigt som vi ser ett ökat födelsetal ger behov 

av ökat antal platser.   

 

I den ”Strategiska planen för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun” 

var beräkningen att 85 % av samtliga 1-3 åringar behöver förskoleplats. Den 

siffran behöver justeras till 100 % om målet - plats i förskola på önskad tid 

ska hållas.   

 

Samtidigt behöver så små barn, vara färre än 12 (jfr småbarnsgrupp 1-3 år) 

vilket ger behov av fler småbarnsavdelningar. Yngre barn kräver mindre 

barngrupp med samma personaltäthet och lokalyta. Om delningstalet sätts 

vid 11 barn ger beräkningen matematiskt ett behov av ytterligare 

avdelningar. Se tabell.  

 

Tabellen är justerad med prognos för perioden 2018- 2023. Prognosen är 

densamma som används i planering för skolbehov i kommunen. I siffrorna är 

inte nedläggning av befintliga avd. inräknad.  
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Tabell 1 prognos 2018-04-04 

                    

Prognos 

barnantal 

Fördelning 

antagande 

Behov av avdelningar mot mål   

  

ÅR 

1-5 

år 

Fristående 

förskola 

antal plac 

Kommunal 

förskola 

antal plac 

Behov 

småbarn 

40% 

Behov 

syskon 

60% 

Avd 

SmåbarnMax 

11  

Avd 

Syskon 

Max 

15 

Avd. 

Totalt 

behov 

Behov av 

utbyggnad 

(ber 87)*  

2018 

1 

722 250 1472 589 883 
54 59 112 

25 

2019 

1 

757 250 1507 603 904 
55 60 115 

28 

2020 

1 

768 250 1518 607 911 
55 61 116 

29 

2021 

1 

806 250 1556 622 934 
57 62 119 

32 

2022 

1 

838 250 1588 635 953 
58 64 121 

34 

2023 1846 250 1596 638 958 58 64 122 35 

    

*(dagsläget 87 förskoleavd. 2018-04-03) 

   

Vi ser behov av dels kortsiktiga lösningar i nuläget och långsiktiga, 

hållbara i linje med de som presenterats förra året 2017-02-06, i 

utredningen Strategisk plan för utbyggnad av förskolan i Ronneby 

kommun. De långsiktiga kräver ändå beslut om projektering i närtid.  

 

 

A. Förstärkning av förskolans personalresurs 2018 

Generellt bedömer vi att budgeten för förskolan behöver utökas för att 

förstärka med personal pga den ökade vårdtyngden genom barngruppernas 

nuvarande sammansättning. Möjligheterna att under en kortare tid klara flera 

barn i samma lokaler ökar genom fler anställda. Vi vill prioritera 

småbarnsavdelningarna. Parallellt med detta vill vi förbättra möjligheterna 

att anställa och rekrytera personal till förskolan.   
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B. ”Snabba lokallösningar” - paviljonger i anslutning till befintliga 

förskolor, där så är möjligt. Ronnebyhus har möjliga lokallösningar i 

Kallinge. Även byggnation och projektering kan inledas 2018 av 

lämpliga projekt. Se förslag på strategiska inriktningar.  

C. De långsiktiga lösningarna skulle förbättra barnens lärande och 

utveckling. De skulle förbättra arbetsmiljö för personal och 

förskolechefer, samt minska sårbarheten vid vikarie och 

personalrekrytering. Attraktiviteten att arbeta i Ronnebys förskolor 

ökar.  

 

 

A Personalresurs Beskrivning  Prel. kostnad 

1.  Personalinsatser 

 

 

Höjning av personal-

tätheten till 3.0 vid samtliga 

småbarnsavd.  

0,25 X 40 avd.  

4 mkr/år  

2 mkr för 2018  

 

2.  

 

Personalintroduktion 

Internutbildning 

Internutbildning av de 

vikarier som bedöms 

kompetenta för fasta 

tjänster  

Utbildningskostnader 

interna kurser under 

terminerna deltid. 

Kostnad inom ram.  

3.  Avlasta förskole-

chefers behov av 

vikarieanskaffning 

Förstärk resurser till 

personalpoolarbetet för att 

avlasta förskolechefer 

50 % tjänst 230 tkr   

 

B Snabba 

lokallösningar  

Beskrivning Prel. kostnad 

1.  Paviljonger  

 

 

Extra 

anpassningar i 

bef. lokaler eller 

utemiljöer 

Bygga ut bef. förskolor med 

paviljonger/moduler 

Ronnebyhus 2 avd. intill 

Mumindalen - bygglov 10 år. 

Tid 11 mån. färdigställande  

Mindre ombyggnader för att 

möjliggöra arbete med fler 

grupper i förskolan. 

Permanenta skärmtak ute ex. 

1 383 tkr/år (e u från 

Ronnebyhus)  

Personalkostnader 2 

avd. 6 åa utökad drift 

mm 3 000 tkr/år  

Investering/bygg 

utemiljö 500 tkr 
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2.  Byggnation 

Kallinge 

Utbyggnad av Junibacken 

med 2 -4  avd. enl. plan från 

2012. Ritningar av TF finns. Se 

UN 2012-06-14 § 84.  

Modulen 2 avd. behålls under 

en övergångsperiod.  

Ny förskola med 6 avd. byggs 

i Ellebäcken. Detaljplan 

medger skolbyggnation.  

Kostnader TF beräkna 

-Utbyggnad 

Ökad driftskostnad-

personal mm. 2 avd. 

ca 3 000 tkr/år 

Medel finns i budget. 

Referensobjekt 6 avd. 

Hulta 42 mkr - 

Backsippan 30 mkr. 

(ev avveckling 3 avd.-

drift -)  

3.  Byggnation 

central förskola 

Ronneby 

Utbyggnad av Espedalsskolan 

med fler förskoleavdelningar 

1-4 avd. Idag 5 avd. i 2 plan.  

(Utbyggnad 3-parallellig F-3 

skola för ca 100 elever i 

Framtidens skola- projektet)  

Kostnader TF beräkna 

-Utbyggnad 

Projektet ger flera 

fördelar - snabbare 

lösning för fler 

grundskoleelever bl. a  

 

Lokallösningar längre sikt 

Utöver detta finns behov av strategiska, hållbara lösningar för en bättre och 

mera effektiv utbyggnad av förskola i Bräkne-Hoby, Saxemara och i 

Johannishus. Se beskrivningar i ”Den strategiska planen”. I Bräkne-Hoby 

samt Johannishus är föreslagen utbyggnad kopplad till befintliga 

verksamheter för effektivitet och skalfördelar. Driftsmedel finns till viss del 

redan i budget.  

 

C Lokallösningar 

Längre sikt  

Beskrivning 

 

Prel. kostnad 

1.  Byggnation  

Bräkne- Hoby  

Tillbyggnad alt nybyggnation av 

Savannens förskola med 3- 4 

avd. inom befintlig tomt.  

Kostnader TF 

beräkna -

Utbyggnad  

2.  Byggnation 

Johannishus 

Avveckla Nyponhuset och bygg 

nya lokaler 4 avd. vid 

Prästgårdens förskola, inom 

befintlig tomt.  

Kostnader TF 

beräkna -

Utbyggnad  

3.  Byggnation Skogsgårdsskolan 12 avd. inkl. Ingår i beslut KF 

enl. Framtidens 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

99(141) 
2018-06-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Ronneby Nattis. skola  

4.  Byggnation 

Saxemara  

Skolan anpassas till F-3 inkl 

ökad kapacitet förskolan. 

Ingår i beslut KF 

enl. Framtidens 

skola 

5.  Byggnation 

Kalleberga 

Förskola 10 avd. i södra delen 

av Kallinge 

Ingår i beslut KF 

enl. Framtidens 

skola 

 

Förslag till beslut 

Föreslår att Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att begära 

driftsmedel av kommunfullmäktige med totalt 2 230 tkr för nödvändiga 

personalinsatser under 2018 samt investeringsmedel med 500 tkr samt att 

begära projektering av listade projekt med prioritering under 2018.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-04-19 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att begära driftsmedel av 

kommunfullmäktige med totalt 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 

under 2018 samt investeringsmedel med 500 tkr, samt att begära 

projektering av listade projekt med prioritering under 2018. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja begärda driftsmedel om 2 230 tkr för 

nödvändiga personalinsatser 2018 och att finansiering av detta sker från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Jan-Eric 

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

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets 

förslag.        

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja begärda 

driftsmedel om 2 230 tkr för nödvändiga personalinsatser 2018 och att 

finansiering av detta sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

utgifter. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 196 Dnr 2018-000281 616 

Organisation av nyanländas lärande 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-04-19 § 53 

Förvaltningschef Tobias Ekberg anför följande i sin förslagsskrivele; 

Under ett antal år har Ronneby kommun haft ett stort inflöde av nyanlända. 

Detta har satt hela kommunen, och Utbildningsförvaltningen i synnerhet, på 

stora prov. Sedan 2015 har Utbildningsförvaltningen bedrivit Start Ronneby, 

vilket var en central mottagningsenhet där en inledande bedömning 

genomfördes i form av kartläggning och introduktion av nyanlända barn. Då 

inflödet av nya barn var så pass stort skapades 2016 ytterligare en 

verksamhet, en särskild undervisningsgrupp, kallad Start Soft. Här 

undervisades elever innan de sedan, utifrån ålder, placerades permanent på 

våra skolenheter. 

Då det stora inflödet minskade något under 2017 så avvecklades Start Soft 

som särskild undervisningsgrupp. Inför budget 2018 äskade 

Utbildningsförvaltningen medel för att få fortsätta verksamheten Start 

Ronneby då prognosen visade på ett fortsatt inflöde av elever till våra 

verksamheter. Dock föll äskandet när budget beslutades i fullmäktige. 

Det visade sig att den prognos som låg till grund för äskandet för Start 

Ronneby var helt korrekt.  

Då antalet nyanlända som inte är kartlagda fortfarande kommer till vår 

kommun har vi inom befintlig ram skapat utrymme för den kartläggning som 

måste genomföras. Detta har av naturliga skäl påverkat och kommer att 

påverka det ekonomiska utfallet på ett negativt sätt. Vi är dock skyldiga att ta 

emot dessa elever på det sätt som styrdokumenten kräver. 

Den introduktion som fanns inom Start Ronnebys regi har upphört på grund 

av det ekonomiska läget. Introduktionen måste nu hanteras av respektive 

skola när eleverna kommer ut i klass. Då verksamheterna är pressade finns 

risk att introduktionen därmed blir bristfällig. 

På grund av att vi med stor sannolikhet riskerar att bryta mot skollagen och 

inte placerar eleverna inom lagstadgad tid är det av högsta prioritet att hitta 

hållbara lösningar. Dock bör dessa vara lösningar som kan fungera på sikt 

och även integreras i befintlig verksamhet samt innehålla en flexibilitet om 

det sker förändringar i prognoserna.  
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Bedömning 

För att kunna möta det existerande behovet men också bygga en verksamhet 

som på sikt är hållbar och flexibel, samt möter våra nyanlända elevers behov 

på bästa sätt, föreslår vi därmed att vi skapar noder med så kallade 

förberedelseklasser. Detta är ett bättre alternativ jämfört med en centraliserad 

mottagningsenhet som Start Ronneby och en centraliserad särskild 

undervisningsgrupp som Start Soft. Fördelen med en förberedelseklass 

istället för en central mottagnings- och undervisningsgrupp är att elevernas 

delaktighet tas tillvara på ett bättre och tydligare sätt i ordinarie 

verksamheten. I en förberedelseklass ska den bedömning av elevens 

kunskaper som inledningsvis genomförs utgöra ett underlag för hur den 

fortsatta undervisningen kan organiseras, planeras och genomföras. 

 

Skolverket har fastslagit (Allmänna råden) att det som är avgörande för att 

lyckas gällande undervisningen av nyanlända är att samarbetet mellan 

personalen i förberedelseklassen och i den ordinarie undervisningsgruppen 

fungerar väl och det finns tydliga rutiner kan det påskynda elevens övergång. 

De lyfter också fram att undervisningen i förberedelseklassen ska så långt 

som möjligt, ifråga om såväl lokaler som verksamhet, bedrivas i nära 

anslutning till annan undervisning. Det är viktigt att lärare och övrig 

skolpersonal verkar för att den nyanlända eleven blir socialt delaktig, vilket 

skapar goda förutsättningar för utveckling och lärande. Förutom den 

inledande bedömningen av elevens kunskaper (kartläggningen) så kan en 

nyanländ elev delvis ha sin undervisning i en förberedelseklass i upp till två 

år. I varje enskilt fall avgörs då hur mycket av undervisningen som ska ske i 

förberedelseklass och hur stor del som sker i ordinarie 

undervisningsgruppen. Undervisningen i förberedelseklassen ska upphöra så 

snart eleven bedöms kunna följa undervisningen i det ämnet i den ordinarie 

undervisningsgruppen. Det innebär att undervisningen i olika ämnen 

successivt flyttas över till den ordinarie undervisningsgruppen. Detta talar 

tydligt för att undervisningen av nyanlända bör göras i omedelbar närhet till 

en befintlig skolverksamhet. Det är då vi skapar de bästa förutsättningarna. 

Vi ser i nuläget att antalet nyanlända talar för att undervisningen organiseras 

i nära anslutning till fler än en skolenhet.  

 

Genom att införa förberedelseklasser ser vi också stora möjligheter att 

anpassa och organisera det behov av särskilt stöd som flera av dessa elever 

har, deras behov av studiehandledning på modersmålet samt undervisning på 

modersmålet.  

I skrivandets stund har Carina Ringtun, chef modersmålslärarna och 

mottagningsenheten, på uppdrag av förvaltningschefen påbörjat ett arbete i 
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att ta fram ett förslag på lämplig organisation och geografisk placering av 

förberedelseklasser. Uppdraget ska rapporteras till förvaltningschef i maj 

2018. 

Beräkning av kostnader 

Genom att införa förberedelseklasser anser vi att både kartläggningen och 

undervisningen (tidigare Start Ronneby och Start Soft) ska utföras inom den 

föreslagna verksamheten.  Kostnadsberäkningarna är genomförda med 

hänsyn tagen till styrdokumentens lagkrav men också till tidigare 

beräkningar för Start Ronneby och Start Soft. Dock är behoven och 

omfattningen av antalet elever avsevärt mindre i skrivandets stund och ligger 

stabilt kring 20 – 24 elever på kö. Dock är spridningen stor. Från 

förskoleklass till årskurs 9. 

För att kunna genomföra verksamheten på ett kvalitetssäkrat sätt behövs det 

en bemanning på sju personal, heltid. I denna personalgrupp behövs 

pedagoger, språkstödjare/studiehandledare på modersmålet och en pedagog 

som kartlägger nyanlända elever. Dessa ska sedan fördelas utifrån det förslag 

som tas fram av Carina Ringtun på förvaltningschefens uppdrag. 

Förutsättningen är att förberedelseklasserna startas upp i befintliga lokaler 

och att uppstart sker från och med juni 2018. 

Förutom personalkostnader ingår också kostnader för material, eventuella 

skolskjutskostnader och övriga kringkostnader.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden antar förslaget och föreslår;  

  

att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillföra driftsmedel på 

2 700 tkr under 2018 för att organisera utbildningen av nyanlända enligt 

bifogat förslag.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-04-19 

Utbildningsnämnden bifaller föreliggande förslag gällande organisation av 

nyanländas lärande. 

Utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att tillföra driftsmedel på 2 700 Tkr under 2018 för att 

organisera utbildningen av nyanlända enligt bifogat förslag. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja begäran från utbildningsnämnden om 

driftmedel på 2 700 tkr under 2018 för att organisera utbildning av 
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nyanlända. Finansieringen sker från kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 

Westrup (SD), Peter Bowin (V), Jan-Eric Wildros (S), Roger Gardell (L), 

Tim Svanberg (C), Lova Necksten (MP) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

förändringen att begärda driftsmedel sänks motsvarande kostnaden för 2.0 

tjänster som modersmålslärare.  

 

Peter Bowin (V) Roger Gardell (L), Tim Svanberg (C), Lova Necksten (MP) 

och Malin Norfall (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag på 

Nicolas Westrups (SD) yrkande.        

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

arbetsutskottets förslag mot Nicolas Westrups (SD) förslag och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) förslag röstar nej.        

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges tretton (13) ja-röster 

och två (2) nej-röster, varefter 1:e vice ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.  

Namn Ja Nej Avstår Frånvarande 

Silke Jacob (C)* X    

Åsa Evaldsson (M) X    

Lennarth Förberg (M) X    

Kenneth Michaelsson (C) X    

Tim Svanberg (C) X    

Roger Gardell (L) X    

Malin Norfall (S) x    
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Tommy Andersson (S) X    

Jan-Eric Wildros (S) X    

Bo Johansson (S)* X    

Annette Rydell (S)* X    

Peter Bowin (V) X    

Lova Necksten (MP) X    

Nicolas Westrup (SD)  X   

Tomas Lund (SD)  X   

Totalt 13 2   

 

* tjänstgörande ersättare       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja begäran 

från utbildningsnämnden om driftmedel på 2 700 tkr under 2018 för att 

organisera utbildning av nyanlända. Finansieringen sker från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 197 Dnr 2018-000275 042 

Årsredovisning/Ansvarsfrihet 2017 för regionstyrelsen, 
Region Blekinge 

 

Sammanfattning  

Region Blekinge har överlämnat årsredovisning för räkenskapsåret 2017 

samt revisionsberättelse. Respektive förbundsmedlem har att ta ställning till 

fråga om ansvarsfrihet samt årsredovisning.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

I behandlingen av ärendet deltar inte följande ledamöter på 
grund av jäv 

Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Lennarth 

Förberg (M) och Nicolas Westrup (SD). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att bevilja 

ansvarsfrihet för regionstyrelsen i Region Blekinge samt på att utse Jan-Eric 

Wildros (S) som justerare till denna punkt.      

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.        
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

ansvarsfrihet för regionstyrelsen i Region Blekinge. 

 

Kommunstyrelsen beslutar utse Jan-Eric Wildros (S) till att justera denna 

punkt. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 198 Dnr 2018-000259 101 

Hemställan om undantag från valbarhetskravet, 
Christer Leksell (SD) 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) har inkommit med en skrivelse i vilken han begär att 

få behålla ett antal förtroendeuppdrag i Ronneby kommun mandattiden ut. 

Begäran grundar sig på att Leksell planerar att flytta till Karlskrona och 

därmed folkbokföra sig i Karlskrona kommun. 

 

Uppdragen som Leksell begär att få fortsätta besitta mandattiden ut är 

följande: 

Ledamot i kommunfullmäktige 

Ersättare i kommunstyrelsen 

Ersättare i fritid- och kulturnämnden  

Ledamot i valnämnden 

Ersättare i AB Ronneby Helsobrunn 

Nämndeman i Blekinge Tingsrätt (t.o.m. 2019)  

Bedömning 

Möjligheten att väljas och tjänstgöra som förtroendevald i 

kommunfullmäktige, nämnder och styrelse hänför sig till en persons 

valbarhet till dessa uppdrag. Ändras dessa förhållanden under mandattiden 

och ledamoten upphör att vara valbar ska även uppdragen upphöra, om inte 

fullmäktige, med vissa restriktioner, beslutar annat. 

 

I 1 kap. 7 § (2017:725, KL) regleras vem som har rösträtt vid val av 

ledamöter och ersättare i fullmäktige. Rösträtt har den som är folkbokförd i 

kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och 

1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare 

2. är medborgare i Island eller Norge, eller  

3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.  
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Valbarhet som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige fastställs i 4 kap. 

3 § första stycket KL. Här föreskrivs att en person som har rösträtt vid val till 

kommunfullmäktige också är valbar som ledamot och ersättare i fullmäktige. 

Vid val av ledamöter och ersättare i nämnderna och styrelsen krävs att 

villkoren i första stycket uppfylls vid tidpunkten för sådant val (4 kap. 3 § 

andra stycket KL).  

 

En förtroendevald upphör att vara valbar om förutsättningarna för rösträtt 

enligt 1 kap. 7 § KL inte längre är uppfyllda. Så är exempelvis fallet om den 

förtroendevalda flyttar och folkbokför sig i annan kommun. 

 Av 4 kap. 7 § KL följer att om en förtroendevald upphör att vara valbar ska 

uppdraget upphöra genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan dock, 

efter ansökan, besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 

återstoden av mandattiden.  

 

Sistnämnda bestämmelse gäller enbart förtroendevalda som utses av 

fullmäktige, och är inte tillämplig på fullmäktigeledamöter 

(Prop.2016/17:171 s 184). I förarbetena till den gamla kommunallagen 

(1991:900) återfinns resonemanget något mer utvecklat: 

 

”Det är endast förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar samt 

revisorer och revisorsersättare som kan ges denna möjlighet. Ledamöter i 

fullmäktige är utsedda direkt av väljarna i de kommunala valen och omfattas 

därför inte av denna möjlighet. Att ge fullmäktige möjlighet att besluta om 

dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter skulle strida mot 

väljarnas exklusiva rätt att utse fullmäktigeledamöter.(…)” 

(Prop. 2001/02:80 s 92). 

 

Enligt KL är det alltså inte förenligt med lag för fullmäktige att besluta om 

dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter. Däremot är det 

möjligt att bevilja dispens för uppdrag som den förtroendevalde valts till av 

fullmäktige, till exempel ledamot eller ersättare i en nämnd, styrelse eller 

fullmäktigeberedning.  

 

Vidare förtydligas det i förarbetena att bestämmelsen inte innebär någon 

rättighet för en förtroendevald att få ha kvar sina uppdrag. Syftet med 

bestämmelsen är att den som under en begränsad period är bosatt och 
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folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska kunna ges möjlighet att 

behålla sina uppdrag under resten av mandattiden. Det är fullmäktige, som 

efter en helhetsbedömning, avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina 

uppdrag. I bedömningen, bör vägas in om den förtroendevalde avser att 

flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande slutförts samt 

övervägas om den förtroendevalde har för avsikt, och reella möjligheter, att 

delta i sammanträdena i det organ i vilken den förtroendevalda behåller sitt 

uppdrag (Prop. 2016/17:171 s 184). 

 

Bedömning 

Fullmäktige saknar befogenhet att pröva frågan om att behålla uppdrag som 

fullmäktigeledamot under återstoden av mandatperioden. Christer Leksells 

ansökan i denna del ska därför avvisas. 

Vad avser ansökan om att under motsvarande tid få behålla uppdragen som 

ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i AB Ronneby Helsobrunn, ersättare i 

fritid- och kulturnämnden, ledamot i valnämnden och uppdrag som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt, görs följande bedömning.  

Christer Leksell har på förfrågan uppgivit att han inte har för avsikt att flytta 

tillbaka till Ronneby kommun i närtid. Han bedömer sig ha reella 

möjligheter och för avsikt att delta på de sammanträden som uppdragen 

avser.   

Eftersom avflyttningen till annan kommun sker för obestämd tid bör det, mot 

bakgrund av föreskrifterna i 4 kap. 7 § KL och vad som redovisats om syftet 

med bestämmelsen, anses att det saknas tillräckliga skäl att låta Christer 

Leksell kvarstå i uppdragen. Ansökningen i denna del bör därför avslås. 

 

Samråd och kontroll av detta ärende har skett med kommunjuristen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avvisa Christer Leksells ansökan om att få ha kvar sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige under återstoden av mandatperioden. 

 

att avslå ansökningen om att få behålla sina uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen, ersättare i Fritid- och kulturnämnden, ledamot i 

valnämnden, ersättare i AB Ronneby Helsobrunn och nämndeman i Blekinge 

tingsrätt.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Avvisa ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Avslå ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

3. Bevilja ansökningen i de delar som rör ansökningen om att få kvarstå som 

ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i fritid- och kulturnämnden, ledamot i 

valnämnden och ersättare i AB Ronneby Helsobrunn. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Malin 

Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Lova Necksten (MP) och Roger Gardell 

(L).  

Yrkanden 

Malin Norfall (S) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

förändringen att även ansökningen i den del som rör begäran om att få 

kvarstå som nämndeman i Blekinge Tingsrätt beviljas. 

 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L) yrkar 

bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 1  

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framförda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs.      

Propositionsordning 2  

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer kontraproposition på 

Malin Norfall (S) m.fl. yrkande mot Nicolas Westrup (SD) yrkande och 

finner att Malin Norfall (S) m.fl. yrkande utgör motförslag till 

arbetsutskottets. 
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Omröstningsresultat 

Omröstningen som begärdes under propositionsordning ett ska nu verkställas 

och följande beslutsgång godkänns: 

De som önskar bifalla arbetsutskottets förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Malin Norfalls (S) m.fl. yrkande röstar nej.  

 

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

och sju (7) nej-röster, varefter 1:e vice ordförande finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. 

Namn Ja Nej Avstår Frånvarande 

Silke Jacob (C)* X    

Åsa Evaldsson (M) X    

Lennarth 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   

Bo Johansson (S)*  X   

Annette Rydell (S)*  X   

Peter Bowin (V)  X   

Lova Necksten (MP)  X   

Nicolas Westrup (SD) X    

Tomas Lund (SD) X    

Totalt 8 7   

 

* tjänstgörande ersättare      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

1. Avvisa ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Avslå ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

3. Bevilja ansökningen i de delar som rör ansökningen om att få kvarstå som 

ersättare i kommunstyrelsen, ersättare i fritid- och kulturnämnden, ledamot i 

valnämnden och ersättare i AB Ronneby Helsobrunn. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 199 Dnr 2018-000258 101 

Hemställan om undantag från valbarhetskravet, Rose-
Marie Leksell (SD) 

 

Sammanfattning  

Ros-Marie Leksell (SD) har inkommit med en skrivelse i vilken hon begär 

att få behålla ett antal förtroendeuppdrag i Ronneby kommun mandattiden 

ut. Begäran grundar sig på att Leksell planerar att flytta till Karlskrona och 

därmed folkbokföra sig i Karlskrona kommun. 

 

Uppdragen som Leksell begär att få fortsätta besitta mandattiden ut är 

följande: 

Ledamot i kommunfullmäktige 

Ledamot i fritid- och kulturnämnden  

Ersättare i Valberedningen 

Nämndeman i Blekinge Tingsrätt (t.o.m. 2019)  

Bedömning 

Möjligheten att väljas och tjänstgöra som förtroendevald i 

kommunfullmäktige, nämnder och styrelse hänför sig till en persons 

valbarhet till dessa uppdrag. Ändras dessa förhållanden under mandattiden 

och ledamoten upphör att vara valbar ska även uppdragen upphöra, om inte 

fullmäktige, med vissa restriktioner, beslutar annat. 

 

I 1 kap. 7 § (2017:725, KL) regleras vem som har rösträtt vid val av 

ledamöter och ersättare i fullmäktige. Rösträtt har den som är folkbokförd i 

kommunen, senast på valdagen fyller 18 år och 

1. är svensk medborgare eller annan unionsmedborgare 

2. är medborgare i Island eller Norge, eller  

3. varit folkbokförd i Sverige tre år i följd före valdagen.  

 

Valbarhet som ledamot och ersättare i kommunfullmäktige fastställs i 4 kap. 

3 § första stycket KL. Här föreskrivs att en person som har rösträtt vid val till 

kommunfullmäktige också är valbar som ledamot och ersättare i fullmäktige. 
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Vid val av ledamöter och ersättare i nämnderna och styrelsen krävs att 

villkoren i första stycket uppfylls vid tidpunkten för sådant val (4 kap. 3 § 

andra stycket KL).  

 

En förtroendevald upphör att vara valbar om förutsättningarna för rösträtt 

enligt 1 kap. 7 § KL inte längre är uppfyllda. Så är exempelvis fallet om den 

förtroendevalda flyttar och folkbokför sig i annan kommun. 

 Av 4 kap. 7 § KL följer att om en förtroendevald upphör att vara valbar  ska 

uppdraget upphöra genast. För en förtroendevald som valts av fullmäktige 

upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde. Fullmäktige kan dock, 

efter ansökan, besluta att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under 

återstoden av mandattiden.  

 

Sistnämnda bestämmelse gäller enbart förtroendevalda som utses av 

fullmäktige, och är inte tillämplig på fullmäktigeledamöter 

(Prop.2016/17:171 s 184). I förarbetena till den gamla kommunallagen 

(1991:900) återfinns resonemanget något mer utvecklat: 

 

”Det är endast förtroendevalda i nämnder och fullmäktigeberedningar samt 

revisorer och revisorsersättare som kan ges denna möjlighet. Ledamöter i 

fullmäktige är utsedda direkt av väljarna i de kommunala valen och omfattas 

därför inte av denna möjlighet. Att ge fullmäktige möjlighet att besluta om 

dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter skulle strida mot 

väljarnas exklusiva rätt att utse fullmäktigeledamöter.(…)” 

(Prop. 2001/02:80 s 92). 

 

Enligt KL är det alltså inte förenligt med lag för fullmäktige att besluta om 

dispens från valbarhetskravet för fullmäktigeledamöter. Däremot är det 

möjligt att bevilja dispens för uppdrag som den förtroendevalde valts till av 

fullmäktige, till exempel ledamot eller ersättare i en nämnd, styrelse eller 

fullmäktigeberedning.  

 

Vidare förtydligas det i förarbetena att bestämmelsen inte innebär någon 

rättighet för en förtroendevald att få ha kvar sina uppdrag. Syftet med 

bestämmelsen är att den som under en begränsad period är bosatt och 

folkbokförd på annan ort, exempelvis för studier, ska kunna ges möjlighet att 

behålla sina uppdrag under resten av mandattiden. Det är fullmäktige, som 

efter en helhetsbedömning, avgör om den förtroendevalde ska få behålla sina 

uppdrag. I bedömningen, bör vägas in om den förtroendevalde avser att 
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flytta tillbaka till hemkommunen när studier eller motsvarande slutförts samt 

övervägas om den förtroendevalde har för avsikt, och reella möjligheter, att 

delta i sammanträdena i det organ i vilken den förtroendevalda behåller sitt 

uppdrag (Prop. 2016/17:171 s 184). 

 

Bedömning  

Fullmäktige saknar befogenhet att pröva frågan om att behålla uppdrag som 

fullmäktigeledamot under återstoden av mandatperioden. Ros-Marie 

Leksells ansökan i denna del ska därför avvisas. 

Vad avser ansökan om att under motsvarande tid få behålla uppdragen som 

ledamot i fritid-och kulturnämnden, ersättare i valberedningen, och uppdrag 

som nämndeman i Blekinge Tingsrätt, görs följande bedömning.  

Det framgår inte i ansökan att Ros-Marie Leksell har för avsikt att flytta 

tillbaka till Ronneby kommun i närtid. Att hon har reella möjligheter och för 

avsikt att delta på de sammanträden som uppdragen avser kan däremot antas 

stämma. 

Eftersom avflyttningen till annan kommun sker för obestämd tid bör det, mot 

bakgrund av föreskrifterna i 4 kap. 7 § KL och vad som redovisats om syftet 

med bestämmelsen, anses att det saknas tillräckliga skäl att låta Ros-Marie 

Leksell kvarstå i uppdragen. Ansökningen i denna del bör därför avslås. 

 

Samråd och kontroll av detta ärende har skett med kommunjuristen.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att avvisa Ros-Marie Leksells ansökan om att få ha kvar sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige under återstoden av mandatperioden. 

 

att avslå ansökningen om att få behålla sina uppdrag som ledamot i Fritid- 

och kulturnämnden, ersättare i valberedningen, och nämndeman i Blekinge 

tingsrätt.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Avvisa ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i kommunfullmäktige. 
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2. Avslå ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

3. Bevilja ansökningen i de delar som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i fritid- och kulturnämnden och ersättare i valberedningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C), Malin 

Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Lova Necksten (MP) och Roger Gardell 

(L).  

Yrkanden 

Malin Norfall (S) och Lova Necksten (MP) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 

förändringen att även ansökningen den del som rör begäran om att få kvarstå 

som nämndeman i Blekinge Tingsrätt beviljas. 

 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L) yrkar 

bifall till arbetsutskottets förslag.       

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framförda yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

arbetsutskottets förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att  

1. Avvisa ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

2. Avslå ansökningen i den del som rör begäran om att få kvarstå som 

nämndeman i Blekinge Tingsrätt. 

3. Bevilja ansökningen i de delar som rör begäran om att få kvarstå som 

ledamot i fritid- och kulturnämnden och ersättare i valberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige  
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§ 200 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delegationsbeslut för återrapportering under 

sammanträdet: 

- Ronneby kommuns yttrande över remiss 2017–101611  

- Återrapportering av delegationsbeslut tekniska förvaltningen 

Återrapportering av delegationsbeslut personalfrågor, utbildningsnämnden 

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 notera återrapporterade delegationsbeslut, till 

detta protokoll bifogade bilaga 3-5, till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens ordförande  

Tekniska förvaltningen 

Utbildningsnämnden 
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§ 201 Dnr 2018-000292 101 

Kommunledningsförvaltningen- Handlingsplan, 
integrationstrategi 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-09-29 (§ 325, Dnr 2015-000 239 010)  

att anta föreslagen integrationsstrategi som gällande styrdokument i Ronneby 

kommun samt  att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att omvandla 

integrationsstrategin till ändamålsenliga handlingsplaner för sina 

verksamheter. 

 

Kommunledningsförvaltningen i Ronneby Kommun omfattar en mängd 

olika verksamheter, vilket innebär att strategin måste diskuteras inom 

respektive verksamhet och omvandlas till mer verksamhetsanpassade 

handlingsplaner. Dock gäller några övergripande punkter för samtliga 

verksamheter inom Kommunledningsförvaltningen.  

Bedömning 

Respektive enhets- verksamhetschef,   

 

- skall aktivt informera nyanställda om den av Kommunfullmäktige 

beslutade strategin. 

- skall minst en gång/år informera medarbetarna om strategin, samt på 

APT diskutera, för den egna verksamheten, relevanta åtgärder. 

- skall, i samråd med medarbetarna, ta fram minst två relevanta 

aktiviteter/ år. Redovisning av den årliga uppföljningen lämnas till 

Kommundirektören i samband med årsbokslutet.  

 

 

Syftet med punkterna ovan är att arbetet med integration (inkludering) skall 

vara en viktig del i verksamheternas utvecklingsarbete, men också en 

naturlig del i det vardagliga arbetet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna handlingsplanen. 

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 handlingsplanen. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören  

Samtliga enhetschefer, kommunledningsförvaltningen  
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§ 202 Dnr 2018-000318 042 

Årsredovisning Sydarkivera 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Sydarkivera har upprättat årsredovisning inklusive 

förvaltningsberättelse för år 2017.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsstyrelsen för kommunalförbundet 

Sydarkivera beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 och att 

förbundets årsredovisning godkänns.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

I behandlingen av ärendet deltar inte följande ledamöter på 
grund av jäv 

Lennarth Förberg (M) och Bo Johansson (S). 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bevilja ansvarsfrihet för 

förbundsstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen i kommunalförbundet Sydarkivera. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 203 Dnr 2018-000099 007 

Granskningsrapport angående rutiner för 
löneutbetalningar 

 

Sammanfattning  

I syfte att få en uppfattning om fastställda rutiner för löneutbetalning i 

Ronneby kommun efterlevs, valde revisorerna att göra ett stickprov avseende 

förlorad arbetsförtjänst för förtroendevalda. Lämnade uppgifter från 

personalavdelningen visade att utbetalningar 2017 i några fall skett där 

intygen om förlorad arbetsförtjänst är för gamla. I ett fall har utbetalning 

under 2017 gjorts på intyg som är från 2011.  

 

Vidare förekommer att ersättningar utbetalas för förlorad arbetsförtjänst för 

kommunanställda och där löneavdrag gjorts. 

 

Revisorerna hemställer till kommunstyrelsen om redovisning över vilka 

åtgärder som kommer att genomföras och under vilken tidsperiod detta ska 

ske.  

Bedömning 

Åtgärd för att säkerställa att intyg för förlorad arbetsinkomst är aktuella.  

Ny rutin: 

Intyg på inkomst ska liksom tidigare lämnas till nämndsekreterare eller 

personalenhet. Den ska framöver vara daterad efter den senaste 

lönerevisionen. Alternativt kan intyg om årsinkomst från föregående 

kalenderår lämnas till nämndsekreterare eller personalenhet.  

 

Det är också möjligt att lämna intyg från arbetsgivaren vid varje tillfälle man 

förlorat arbetsförtjänst.  

 

I de fall intygen inte uppfyller dessa krav på aktualitet, sker ingen 

utbetalning. Lönekontoret tar kontakt med dem det gäller.  

 

Rutinen tillämpas för sammanträden som äger rum efter 2018-06-01.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att avge detta yttrande som svar på revisionens skrivelse den 2 februari 

2018.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att bordlägga ärendet.        

Propositionsordning 

1:e vice ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Personalchef 

Kommunstyrelsen  
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§ 204 Dnr 2018-000236 4270 

Remiss av Trafikverkets åtgärdsprogram för 
omgivningsbuller, 2019-2023 

 

Sammanfattning  

Trafikverket har tagit fram ett åtgärdsprogram, enligt Förordning om 

omgivningsbuller, som omfattar statliga vägar som under 2016 trafikerade 

med mer än 3 miljoner fordon, statliga järnvägar som trafikerades med mer 

än 30 000 tåg samt flygplatserna Arlanda, Landvetter och Bromma. 

 

Trafikverket har kartlagt de mest trafikerade vägarna, järnvägarna och 

flygplatserna enligt ovan. Kartläggningen visar att totalt ca 1 000 000 

människor är utsatta för bullernivåer överstigande Lden 55 från väg- och 

järnvägstrafik från de kartlagda vägarna och järnvägarna.  

 

Trafikverket har valt att utöka omfattningen av åtgärdsprogrammet till att 

innefatta all statlig väg och järnväg, samt även vibrationsstörningar i 

bostäder. Som underlag till åtgärdsstrategier och planerade åtgärder används 

kartläggningar och mer detaljerade inventeringar i svenska bullermått. Ett 

omfattande arbete med att genomföra bullerinventeringar pågår just nu.  

 

Arbetet för att minska bullerstörningarna kräver ett brett arbetssätt som 

inkluderar samarbete såväl nationellt som internationellt och 

forskningssatsningar. Inom samhällsplaneringen omfattar det bl. a dialog 

mellan Trafikverket och kommuner i tidiga planeringsskeden och 

planeringsstöd i form av riktlinjer, regler, inventeringar och information om 

miljö- och hälsoeffekter.  

 

Trafikverkets åtgärdsarbete utgår från fastställda mål och riktvärden. För att 

nå målen krävs en kombination av åtgärder. Bullerskärmar eller bullervallar, 

förbättrad ljuddämpning i fasader och bullerskyddade uteplatser genomförs 

för att skydda de mest bullerutsatta miljöerna. Tystare beläggningar, spår och 

trafik är viktiga åtgärder i befolkningstäta områden och andra bullerkänsliga 

miljöer. Åtgärder som tystare fordon, däck och tåg krävs dock för att minska 

bullernivåerna i alla miljöer.  
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Översiktlig bedömda åtgärder i form av långa och lokala skärmar, 

fasadåtgärder och inköp av fastigheter beräknas inom perioden för 

åtgärdsprogrammet, 2019-2023, kunna förbättra situationen för ca 20 000 

boende som i dag utsätts för höga buller- och vibrationsnivåer längs 

befintliga statliga vägar och järnvägar. Även för- och grundskolor kommer 

att åtgärdas. Bullerdämpande åtgärder i form av tystare vägbeläggning och 

anpassat spårunderhåll bedöms kunna ge effekt för ca 17 000 bostäder under 

programperioden. Insatser kommer att göras för att förbättra 

kommunikationen med berörda fastighetsägare och kommuner om pågående 

och kommande åtgärdsarbete.  

 

För prioritering av åtgärder på längre sikt behöver hänsyn tas till 

samhällsutveckling, fordonsutveckling och användning av fordon. Ett 

exempel på ett scenario där källbullernivåerna minskar generellt med 5 dBA 

ger vid handen att de kvarstående behoven av bullerdämpande åtgärder 

fortfarande kan vara stora, och att fortsatta utredningar och analyser krävs 

för att prioritera bland dessa behov.  

 

Då det gäller flygplatser och tillståndsprövade järnvägsavsnitt är det 

tillstånden enligt Miljöbalken som bestämmer hur Trafikverket arbetar med 

bullerisolering av bostäder. De har genomfört och genomför program för 

bullerisolering av bostäder i enlighet med miljödomarna.  

Bedömning 

Se bilaga Förslag till yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för 

omgivningsbuller, 2019-2023.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

till yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-

2023, som sitt eget. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

omedelbar justering av ärendet.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

förslag till yttrande över Trafikverkets åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 

2019-2023, som sitt eget. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

omedelbar justering av 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.        

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande över Trafikverkets 

åtgärdsprogram för omgivningsbuller, 2019-2023, som sitt eget. 

________________ 

Exp: 

Sofie Samuelsson, miljöutvecklare 
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§ 205 Dnr 2018-000337 003 

Ändringar i kommunstyrelsens reglemente med 
anledning av ändrad förvaltningsorganisation  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 11 december 2017, § 599, 

dnr 2017/722, att uppdra åt kommunjuristen att lämna förslag till ändringar i 

kommunstyrelsens reglemente med anledning av den nya kommunallagens 

bestämmelser om kommundirektörens och de anställdas ställning. 

 

Ett förslag med ändringar i styrelsens reglemente överlämnas. Utöver 

ändringar med anledning av arbetsutskottets uppdrag omfattar förslaget ett 

tillägg om styrelsens samordningsansvar för informationssäkerhets- och 

dataskyddsverksamhet samt för kommunens evenemangsverksamhet. Vidare 

föreslås redaktionella ändringar med anledning av kommunallagens 

ikraftträdande.  

Bedömning 

Kommunallagen (2017:725), som trädde i kraft den 1 januari 2018, 

innehåller nya bestämmelser om kommundirektören och dess ställning. 

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

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

finns under styrelsen.  

 

Regeringen uttalar i förarbetena till kommunallagen att ha den ledande 

ställningen bland de anställda innebär att direktören inte kan underordnas 

någon annan anställd. Detta innebär emellertid inte något krav på att 

direktören ska vara chef för de övriga förvaltningscheferna. Med förvaltning 

under 

styrelsen avses den tjänstemannaorganisation som enligt fullmäktiges 

reglemente, instruktioner eller styrelsens beslut lyder under styrelsen (prop. 

2016/17:171 s. 194).  

 

Vidare anför regeringen att innebär förslaget en viss inskränkning av 

kommunernas och landstingens organisationsfrihet. Kommuner och 

landsting kan t.ex. inte längre tillsätta flera högre tjänstemän som delar på 
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uppdraget att ha det formella chefskapet över förvaltningen under styrelsen. 

Med hänsyn till vikten av transparens i den kommunala förvaltningen anser 

regeringen att detta utgör en nödvändig inskränkning av kommunernas och 

landstingens organisationsfrihet. Det bör vara tydligt för alla, inom och 

utanför den kommunala förvaltningen, vem som har den ledande ställningen 

och de ledande arbetsuppgifterna. Finns det endast en anställd som har den 

ledande ställningen bland de anställda undanröjer detta eventuella oklarheter 

(prop. s. 195).   

 

Förslaget förhindrar dock inte att direktören ges uppdrag av strategisk natur. 

För att förhindra att direktören får en alltför stor arbetsbörda kan t.ex. en 

biträdande chef utses, beslutanderätten i vissa ärenden kan delegeras till 

andra anställda och styrelsen kan också överlåta åt direktören att i sin tur 

besluta om vidaredelegation till en annan anställd. Vidare uppställs ingen 

begränsning när det kommer till att utse fler chefer under direktören inom 

förvaltningen under styrelsen. (prop. s. 196). 

 

Förvaltningschefs befogenheter är bl. a. av betydelse när det gäller rätten att 

vidaredelegera beslut. Av 7 kap. 6 § kommunallagen följer att om en nämnd 

med stöd av 5 § uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens 

verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt 

förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen 

eller landstinget att fatta beslutet. Även direktören omfattas av bestämmelsen 

i egenskap av chef för förvaltningen under styrelsen. Det är med de nya 

bestämmelserna följaktligen endast direktören som har rätten att under 

styrelsen vidaredelegera beslutsbefogenheter. 

 

Kommunstyrelsens tjänstemannaförvaltning är i dag uppdelad i två 

förvaltningar; kommunledningsförvaltningen för vilken kommundirektören 

är förvaltningschef och tekniska förvaltningen med särskilt förordnad 

förvaltningschef. Näringslivschefen med tillhörande 

tjänstemannaorganisation är underställd kommunstyrelsen och ingår inte i 

någon av styrelsens förvaltningar. 

 

Den nuvarande organisationen är inte förenlig med den nya kommunallagens 

bestämmelser eftersom kommundirektören, chefen för tekniska 

förvaltningen och näringslivschefen formellt har samma ställning under 

styrelsen. Kommunallagens krav på att direktören ska ges en ledande 

ställning bland de anställda och vara chef över förvaltningen under styrelsen 

medför att styrelsens reglemente behöver justeras. Begreppet tekniska 
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förvaltningen utmönstras därför, jfr 2 kap. 4 § p. 10 och 9 kap. 6 § 

reglementet. Vidare utmönstras beskrivningen av 

tjänstemannaorganisationen för näringslivsfrågor, se  

9 kap. 6 § reglementet. 

 

Den 25 maj 2018 träder den av EU beslutade dataskyddsförordningen i kraft 

och gäller från och med då som svensk lag. Dataskyddsförordningen ställer 

bl. a. krav på en tydlig beskrivning av ansvarsfördelningen i 

dataskyddsfrågor och för behandling av personuppgifter. Uppgiften att 

samordna informationssäkerhets- och dataskyddsverksamheten innehas idag 

av styrelsen. Det föreslås att detta ansvar förtydligas genom ett uttryckligt 

tillägg i reglementet om att dessa uppgifter ingår i styrelsens 

verksamhetsområde,  

se 2 kap. 4 § p. 9 reglementet. 

 

Samordningen av kommunens evenemangsverksamhet ligger numera under 

styrelsen. Ett förtydligande härom föreslås införas i 2 kap. 4 § p. 7 

reglementet. 

 

Den nya kommunallagens ikraftträdande medför även redaktionella 

ändringar i reglementet, se 1 kap. 1 § och 3 kap. 1 § reglementet. 

 

Samtliga ändringar föreslås träda ikraft dagen för kommunfullmäktiges 

beslut.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens föreslår fullmäktige att anta ändringarna i reglementet 

för kommunstyrelsen i enlighet med bilagan.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige, med förändringen att 9 kap. 6 § stryks, att anta 

ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen i enlighet med bilagan 

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 med förändringen 

att 9 kap. 6 § stryks, att anta ändringarna i reglementet för kommunstyrelsen 

i enlighet med bilagan. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 206 Dnr 2018-000338 002 

Översyn av kommunstyrelsens delegationsordning 

 

Sammanfattning  

Ett förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen bifogas.  

Bedömning 

Förslaget innehåller ett nytt omarbetat inledande avsnitt med gemensamma 

bestämmelser för formerna för delegering av beslutanderätt inom styrelsens 

verksamhetsområde. 

 

I förslaget har de nya bestämmelserna i kommunallagen (2017:725) om 

kommundirektörens ställning som chef för förvaltningen under styrelsen 

beaktats. Organisatoriskt bundna delegeringar, främst till den tidigare 

tekniska förvaltningens verksamhet, har utmönstrats. Nya befattningar, 

såsom den biträdande förvaltningschefen för den tekniska verksamheten, har 

lagts till. Vidare har en formell och redaktionell översyn gjorts, däribland 

utmönstring av delegeringar som rätteligen ska vara fullmakter, 

korrigeringar av dubbelskrivningar m.m. Samtliga delegeringar har justerats 

så att beslutanderätten ska omfatta att ta beslut om att vidta en viss åtgärd 

men även att avstå från att fatta beslut. Vidare har dispositionen setts över 

varvid några ärendegrupper har flyttats. 

 

Ändringar och nyheter i förhållande till den nuvarande delegationsordningen 

är markerade med röd understruken text och kommenterade med röd 

understruken kursiv text. Det inledande avsnittet har en helt ny lydelse. 

Varje underavsnitt i inledningen är kommenterat med röd kursiv stil.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås anta den nya delegationsordningen. 

Delegationsordningen börjar gälla dagen för justering av styrelsens protokoll 

av detta beslut.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

den nya delegationsordningen med följande förändringar och tillägg: 

1. Punkt 2.9 och 2.10 kvarstår tills nämnderna antagit nya reglementen. 
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2. Punkt 2.15, kommundirektören fastställs som delegat. 

3. Mellan punkt 2.15 och 2.16 i förslag till ny delegationsordning 

tillförs en ny ärendegrupp ”Uppsägnings och avsked av 

kommundirektör och förvaltningschef”, delegat kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

4. Punkt 4.2, delegat fastställs till förvaltningschef. 

5. Innan punkt 5.8 i förslag till ny delegationsordning tillförs en ny 

ärendegrupp ”Besluta om ansökan, yttrande och överklaganden i 

lantmäteriförrättningsärenden samt företräda kommunen i sådana 

ärenden, delegat exploateringschefen. 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C) och Jan-Eric Wildros (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 

med förändringarna att: 

- I punkt 1.2 och 1.4 läggs biträdande förvaltningschef, tekniska 

verksamheten till. 

- Punkt 1.8 stryks. 

 

Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta den nya delegationsordningen med 

följande förändringar och tillägg: 

1. I punkt 1.2 och 1.4 läggs biträdande förvaltningschef, tekniska 

verksamheten till. 

2. Punkt 1.8 stryks. 

3. Punkt 2.9 och 2.10 kvarstår tills nämnderna antagit nya reglementen. 

4. Punkt 2.15, kommundirektören fastställs som delegat. 

5. Mellan punkt 2.15 och 2.16 i förslag till ny delegationsordning 

tillförs en ny ärendegrupp ”Uppsägnings och avsked av 
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kommundirektör och förvaltningschef”, delegat kommunstyrelsens 

arbetsutskott. 

6. Punkt 4.2, delegat fastställs till förvaltningschef. 

7. Innan punkt 5.8 i förslag till ny delegationsordning tillförs en ny 

ärendegrupp ”Besluta om ansökan, yttrande och överklaganden i 

lantmäteriförrättningsärenden samt företräda kommunen i sådana 

ärenden, delegat exploateringschefen. 

Delegationsordningen börjar gälla dagen för justering av styrelsens 

protokoll av detta beslut 

________________ 

Exp: 

Kommunjurist  
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§ 207 Dnr 2018-000249 4006 

Lön-Feriearbete 2018 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har sedan en lång tid tillbaka erbjudit alla ungdomar 

fyllda 17 år men inte 18 år den 1 juli, det år arbetet ska utföras, feriearbete i 

3 veckor inom någon av Ronneby kommuns verksamheter. Lönen för detta 

arbete har varit 60 kr/timmen inklusive semesterersättning och inte höjts på 

många år. I jämförelse med våra grannkommuner i länet som har löner enligt 

följande 2018: Karlskrona 74.75 kr/timmen, Karlshamn 72 kr/timmen, 

Sölvesborg 64 kr/timmen (men planerar att höja till 72 kr för 2018) och 

Olofström 72 kr/timmen (alla inklusive semesterersättning), ligger Ronneby 

kommun lågt. Även Kommunalarbetarförbundet har påtalat att vi ligger lägre 

än deras rekommenderade lönenivå, som är 72 kr/timmen. Förslaget är 

därför att vi höjer Ronneby kommuns feriearbetslön till 72 kr/timmen 

inklusive semesterersättning från sommaren 2018.  

Bedömning 

Ca 130 st. ungdomar har sökt feriearbete 2018 (2018-05-15). Denna 

föreslagna lönehöjning beräknas öka kostnaden med ca 2000 kr per 

feriearbetare (inklusive semesterersättning) för året 2018 (jämfört med 

tidigare år). Budget för feriearbete 2018 är 900 tkr. Prognostiserad kostnad 

för feriearbete 2018 är 1 563 tkr. 2018 kommer den ökade kostnaden för 

höjd lön samt överskjutande, ej budgeterad, kostnad att försöka inrymmas, 

inom Enheten för Arbetsmarknad och Integrations ordinarie budget för 2018. 

För kommande år kommer äskande för utökning av feriearbetsbudgeten att 

ske.  

Förslag till beslut 

Med anledning av ovan anförda föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen besluta  

att   höja Ronneby kommuns feriearbetslöner till 72 kr/timmen inklusive 

semesterersättning från och med sommaren 2018 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-28 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att höja 

Ronneby kommuns feriearbetslöner till 72 kr/timmen inklusive 

semesterersättning från och med sommaren 2018. 
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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 höja Ronneby kommuns feriearbetslöner till 

72 kr/timmen inklusive semesterersättning från och med sommaren 2018. 

________________ 

Exp: 

Chef, arbetsmarknad och integration  
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§ 208 Dnr 2017-000404 109 

Besvarande av medborgarförslag - Att boken Ge ditt 
barn 100 möjligheter istället för 2 köps in och 
behandlas på förskolorna i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har 2017-06-21 (dnr 2017- 000404 109) beslutat att 

remittera rubricerade medborgarförslag till Utbildningsnämnden för vidare 

hantering.  

 

Signe Karlsson föreslår att boken ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för 

2”, köps in och behandlas på förskolorna i Ronneby kommun. 

Medvetenheten om könsroller och de begränsningar det skapar för barnen 

behöver lyftas och personalen behöver fortbildning.  

 

Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att 

utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande 

samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla 

och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 

som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.  

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga 

och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen.  

Värdegrunden uttrycker det etiska förhållningssätt som ska prägla 

verksamheten. Omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa 

och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och 

synliggöras i verksamheten.  

 

Att hävda grundläggande värden kräver att värderingar tydliggörs i den 

dagliga verksamheten. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former 
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och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen 

för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. 

I förskolans läroplan är genusfrågan viktig - vi är eniga med förslagsställaren 

om detta. Arbetet med HUR, dvs. med vilka metoder och på vilket sätt och 

med vilka medel arbetet ska genomföras, ansvarar dock varje förskola för 

under ledning av förskolechefen.  

 

Förskolans läroplan är dessutom aktuell för en översyn under 2018. Detta 

kommer att innebära att förskolans kompetensutveckling inriktas på de 

förändrade skrivningarna i läroplanen under kommande år.  

Förslag till beslut 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget, med hänvisning till detta 

svar.  

Utbildningsnämndens beslut 2018-04-19 

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget, med hänvisning till detta 

svar. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

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 föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

138(141) 
2018-06-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 209 Dnr 2017-000421 109 

Besvarande av medborgarförslag - Flytta fram 
minnesmärken över Ronneby kommuns utländska 
vänorter i ljuset och solskenet 

 

Sammanfattning  

Gilbert Nilsson har inkommit med medborgarförslaget att flytta de befintliga 

minnesmärkena över de utländska vänorterna från Gamla Karlshamnsvägen 

bakom Stadshuset till de idag lediga befintliga gräsytorna vid den västliga 

entrén till Stadshuset. Detta för att både lokalbefolkning och turister lättare 

ska hitta platsen och kunna ta del av information om kommunens vänorter.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har ombetts yttra sig och har inkommit med följande 

remissyttrande: 

 

Vänortsparken finns idag placerad i mindre parkområde öster om Gamla 

Karlshamnsvägen strax norr om Norrebro. Området är naturmark enligt 

detaljplan men har iordningställts till parkkaraktär, troligen pga upprättandet 

av vänortsparken.  

 

Tekniska förvaltningen anser att befintlig placering av vänortspark är en 

tillgång för området. Däremot innebär placeringen och avsaknad av 

vägvisning till platsen att spontanbesök endast görs av förbipasserande. 

 

Medborgarförslaget önskar att vänortsparkens befintliga minnesmärken 

flyttas till befintligt gräsområde sydväst om stadshuset. Tekniska 

förvaltningen har inget att erinra mot föreslagen flytt. Kostnad för aktuell 

flytt, inkl. föreslagen ny skylt, bedöms till ca 30 tkr. Ett positivt beslut kring 

flytt bör dock kompletteras med inriktning kring skötsel av befintlig 

vänortspark. 

 

Utanför stadshusets huvudentré finns en större gräsyta med en hjärtformad 

blomsterplantering och bredvid den finns en stor gräsyta som skulle vara 

lämplig att placera minnesmärkena för vänorterna på. Intill gräsytan finns ett 

par parkbänkar placerade som en halvmåne framför den plats där 
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minnesmärkena lämpar sig. Genom en flytt av minnesmärkena till denna 

plats synliggörs kommunens vänorter bättre.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och att medel för 

flytt av minnesmärkena belastas kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

medel.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-05-14 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget och att medel 30 000 

kronor finansieras från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

kostnader för att finansiera flytt av minnesmärkena. 

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 att bifalla 

medborgarförslaget och att medel 30 000 kronor finansieras från 

kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader för att finansiera flytt 

av minnesmärkena. 

________________ 

Exp: 

Kommunfullmäktige 
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§ 210 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

- Anonym, Att få personal med engagemang i vården?? 

 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Ciccis Turism & Hälsa 

Ettebrovägen 30 Kallinge har försatts i konkurs 

 

- Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Lagun Europé AB Strandgatan 8 

Ronneby har försatts i konkurs 

 

- Försvarsmakten, Information med anledning av flygvapenövning och 

marinövning v 21-22 

 

- Försvarsmakten, Kontrollprogram för PFAS vi Blekinge flygflottilj 

 

- Kvinnolobby, Uppmaning om att säkerställa kvinnor och tjejers 

tillgänglighet och trygghet i vallokalerna den 9 september 

 

- Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 2018:9 

 

- Tillväxtverket, Nytt stöd stärker landsbygdskommunerna 

 

- Delegationen mot segregation, Stöd för att minska och motverka 

segregation 

 

- Landstinget Blekinge, Årsredovisning 2017 

 

- Länsstyrelsen Blekinge län, Beslut om ledningsdragning 
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- Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 18:17 

 

- Sveriges Kommuner och Landsting, Sammanträdesplan 2019 

 

Protokoll 

- Folkhälsorådet 2018-03-29 

- Region Blekinge 2018-04-18 

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) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 
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Ronneby 
KOMMUN~ 

AVTAL OM LÀGENHETSARRENDE 
Parter 
J ordägare: Ronneby kommun, genom dess Tekniska Förvaltning, ägare till 

fastigheten Ronneby 25:2, härefter kallade Jordägaren. 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 00 
Org.nr: 212000-0837 

Arrendator: Jens Persson, ägare till fastigheten Ture 4, härefter kallad 
Arrendatorn. 

Adress: Torngatan 4, 372 30 Ronneby 
Telefon: 

Personnummer: 

1 Fastighet 
Ett markområde av fastigheten Ronneby 25:2 i Ronneby kommun. Delen av 
fastigheten ligger intill fastigheten Ture 4, och omfattar ca 400 kvm. 
Arrendestället har markerats med svart färg på bifogad karta, bilaga. 

2 Ändamål 
Arrendestället skall användas som extra trädgård och parkeringsplats. 

Arrendatom får inte uppföra byggnader eller andra anläggningar på arrendestället, om J ordägaren inte har gett sitt samtycke till det. 
På arrendestället får inte bedrivas verksamhet som strider mot det ändamål och 
mot den användning som reglerats ovan. 

3 Myndighetskrav 
Arrendatorn skall följa gällande plan- och bygglagstiftning. Arrendatorn skall 
följa gällande miljö- och hälsoskyddslagstiftning. Arrendatorn ansvarar för de 
kostnader som kan bli aktuella på grund av sådana åtgärder som krävs enligt 
sådan lagstiftning.



Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som myndighet 
eller domstol kräver eller förordnar för arrendestället. 

Arrendatorn ska på eget ansvar och på egen bekostnad göra det som 
försäkringsbolag kräver för arrendestället. 

4 Arrendetid 
Arrendetiden är ett år 
Arrendetiden blir förlängd med ett år i taget om avtalet inte sägs upp senast tre 
månader före det att arrendetiden går ut. 

Parterna ska inte ha några ersättningsanspråk med anledning av att avtalet har 
sagts upp. 

5 Arrendeavgift 
Arrendeavgiften är 2000 kr för varj e arrendeår. Arrendeavgiften ska varje år 
betalas i förskott på tillträdesdagen enligt p 4 i det här avtalet. 

Arrendeavgiften (grundavgiften) är anpassad till indextalet för oktober månad 
2014 (bastal 314,02) enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår. 
Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållande till 
bastalet, justeras arrendeavgiften med samma procenttal som indextalet förändrats 
i förhållande till bastalet, 

Vid tillämpningen av index ska omräkning av arrendeavgiften göras med hela 
procenttal. Höjning och sänkning ska ske till närmast hela tal. På samma sätt 
avrundas arrendeavgiften till heltal kronor. 

Arrendeavgiften ska aldrig justeras lägre än grundavgiften. 

För varje kalenderår ska avgiften justeras så, att den följer indexräkningen fram 
till oktober månad närmast före det arrendeårets början. 

6 Upplåtelse i andra hand 
Arrendatorn har inte rätt att hyra ut ledigt utrymme i byggnad eller upplåta 
område av ouppodlad mark till upplagsplats eller för liknande ändamål. 
Arrendatorn får inte hyra ut egen byggnad på arrendet. 

Om Arrendatorn i strid mot detta avtal upplåter nyttjanderätt till någon del av 
arrendet, är avtalet förfallet i sin helhet. Arrendatorn ska då inte ha några 
ersättningsanspråk mot J ordägaren. 

7 Överlåtelse 
Arrendatorn får inte på något sätt sätta annan i sitt ställe, om inte J ordägaren har 
gett skriftligt samtycke till det.



8 Arrendeställets skick 
Arrendestället utarrenderas i det skick det är pâ tillträdesdagen. Arrendatom ska 
alltid hålla arrendestället i vårdat skick. 

Arrendatom får inte fälla träd på arrendestället. Om det finns ônskemâl om att 
fálla träd ska trädfållningsansökan (finns på hemsidan) lämnas in till Tekniska 
förvaltningen. 

Arrendatom är ansvarig för att användningen av arrendestället inte medför 
störningar eller olägenheter. Om sådana förekommer, ska de omedelbart åtgärdas. 
Vid avtalets upphörande ska Arrendatom på eget ansvar och på egen bekostnad 
föra bort sina anläggningar och återställa arrendestället i ursprungligt skick så 
långt det är möjligt. 

9 Särskilda villkor 
För arrendet gäller också följande villkor 

Arrendatom ansvarar för alla milj öföroreningar som drabbar arrendestället på 
grund av arrendatoms nyttjande av arrendestället som parkeringsplats. 
J ordägaren har rätt att på arrendatoms bekostnad utföra sanering av arrendestället. 

J ordägaren äger tillträde till arrendestället för besiktning och utförande av 
erforderliga reparations- och underhållsarbeten på ledningar eller andra 
kommunaltekniska anläggningar. 

För tillfälligt hinder eller men i arrenderätten till följd av reparations- eller 
underhållsarbete på ledningar eller andra kommunaltekniska anläggningar eller 
andra därmed jämförliga omständigheter äger arrendatom inte rätt till nedsättning 
av arrendeavgiften. 

Om Arrendatom inte följer dessa särskilda Villkor har J ordägaren rätt att med 
omedelbar verkan säga upp det här avtalet. Då har J ordägaren inte heller någon 
skyldighet att betala ekonomisk ersättning till Arrendatom. 

10 Ersättning för skada 
Arrendatom ska hålla J ordägaren skadeslös för skadestånd som kan drabba 
J ordägaren på grund av Arrendatoms verksamhet eller nyttjande av arrendestället. 

Detsamma gäller kostnader som hänger samman med skadestånd. 

1 1 Moms 
Om J ordägaren är eller blir skattskyldig för mervärdesskatt (moms) för denna 
upplåtelse ska Arrendatom betala den samtidigt med arrendeavgiften. Skattesats 
ska vara den som gäller vid betalningstillfállet.



12 Tvist 
Tvist med anledning av detta arrendeförhållande ska avgöras av skilj emän enligt 
lag om skilj eförordnande. Länets arrendenämnd ska vara skilj enämnd. 

13 Hänvisning till jordabalken 
I övrigt gäller det som stadgas i 7 och 8 kapitlet jordabalken om lägenhetsarrende. 

14 Förutsättningar för avtalets giltighet 
För att det här avtalet ska vara giltigt krävs följ ande. 

a) Att Arrendatorn är ägare och till fastigheten Ture 4. 

Om denna förutsättning inte är uppfylld, är det här avtalet förfallet i sin helhet. 
Varje part ska då bära sin kostnad. 

15 Avtalsexemplar 
Det här avtalet har upprättats i två exemplar. Parterna har behållit varsitt 
exemplar. 

För J ordägaren den För Arrendatorn den
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Mellan Stefan Nilsson, firma guldkiosken och Ronneby kommun 
träffas följande 

TILLÄGGSAVTAL 
TILL HYRESAVTAL AV DEN 22 OKTOBER 2012 

1. Parter 

Hyresvärd Hyresgäst 

Ronneby kommun Firma Guldkiosken, 
Genom Roger Fredriksson Stefan Nilsson, 
Org nr: 212000-0837 Org nr: 600907-3310 

Postadress: Postadress: 

Karlshamnsvägen 4 

372 80 Ronneby 

Telefon: +46 457-61 80 00 Telefon: 

E-post: stadshuset@ronnebv.se E-post: 

1. Inledning 

Detta avtal, hädanefter kallat T/lläggsavtalet, har träffats mellan 
Ronneby kommun, hädanefter kallad Fast/ghetsâgaren, och Stefan 
Nilsson, hädanefter kallad Hyresgästen, gemensamt kallade Parterna. 

2. Bakgrund 
Parterna, ingick den 22 oktober 2012 ett tioârigt hyresavtal, hädanefter 
kallat Huvudavtalet, fôr campingplatsen i därnavik, se bilaga 1. 

Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2018, § 36, (dnr KS 
2014-183) att försälja marken där campingplatsen är belägen till 
Hyresgästen, se bilaga 2. Vatten- och avloppsanläggningen på 
markområdet är utdömd och campingplatsen ska inom kort anslutas 
till kommunalt vatten- och avloppsnät. Vid förhandlingarna inför 
fastighetsöverlåtelsen kom Parterna överens om att nedsätta 
köpeskillingen mot bakgrund av att Hyresgästen, efter Överlåtelsen 
skulle komma att bära kostnaden för anslutningsavgiften.



Datum Sida 
Ronneby kommun 2018-05-18 2(3) 

Kommunfullmäktiges beslut om fastighetsförsäljningen har dock 
överklagats och lagligheten av beslutet prövas av förvaltningsrätten. 
Fastighetsöverlåtelsen kan inte slutföras förrän laglighetsprövningen 
är genomförd. Om rätten finner att fullmäktige fattat ett olagligt 
beslut upphävs beslutet och ny beredning av ärendet behöver 
genomföras. För det fall att rätten avslår överklagandet kan 
försäljningen i laga ordning verkställas. 

Fastighetsägaren, riskerar lida ekonomisk skada och Hyresgästen gör 
en obehörig vinst för det fall Fastighetsägaren bär kostnadsansvaret 
för anslutningsavgiften. 

3. Syfte och tillämpningområde 
Mot bakgrund av vad som redovisats i punkt 2 är Parterna är överens 
om att göra följande tillägg till Huvudavtalet.. Huvudavtalets villkor 
gäller vid tillämpning av Tilläggsavtalet. Är de båda avtalen i något 
avseende motsägelsefulla, äger dock Tilläggsavtalet företräde framför 
Huvudavtalet. 

4. Avtalsföremålet 

4.1. Hyresgästen träder i Fastighetsägarens ställe avseende 
betalningsskyldighet för anslutningsavgift för vatten och 
avlopp. 

4.2. Hyresgästen betalar anslutningsavgift för vatten och 
avlopp vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet enligt 
gällande bestämmelser inträder. 

4.3. Huvudmannen för VA-anläggningen fakturerar Hyresgästen 
anslutningsavgiften. 

4.4. Fastighetsägaren förbinder sig att bekosta 
anslutningsavgiften för vatten och avlopp för det fall 
köpekontrakt, bilaga 2 till detta avtal, ej undertecknas. 

4.5. Fastighetsägaren ska, om förutsättningarna enligt punkt 
4.4 är uppfyllda, på Hyresgästens skriftliga anmodan och 
mot Hyresgästens uppvisande av betalningsunderlag utge 
det belopp till Hyresgästen som Hyresgästen betalat i 

anslutningsavgift enligt punkt 4.3. 

4.6. Ändringar och tillägg till Tilläggsavtalet samt till 
Huvudavtalet ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av parterna



Datum Sida 
Ronneby kommun 2018-05-18 3(3) 

Tilläggsavtalet är upprättat i två (2) exemplar varav Parterna tagit var 
sltt. 

Ronneby den 99 maj 2018 Ronneby den 99 maj 2018 

För Fastighetsägaren För Hyresgästen 

Roger Fredriksson Stefan Nilsson 
Kommunstyrelsens ordförande Firma Guldkiosken
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Energimarknadsinspektionen Handläggare: Sofie Samuelsson, Miljöutvecklare 
E-post: sofie.samueIsson@ronneby.se 

Ronneby kommuns yttrande ôver remiss 2017-101611 
Sammanfattning 
Affärsverket svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). Ansökan avser en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i Nybro, Emmaboda, Tingsryd, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuneri Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. 

Ronneby kommun är obligatorisk remissinstans enligt elförordningen. 
Energimarknadsinspektionen är den myndighet som ska bereda ansökan om nätkoncession för att sedan med ett eget yttrande, överlämna ärendet till regeringens prövning. 

Energimarknadsinspektionen vill att det av vårt yttrande ska framgå om ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser. Om ledningen går inom tättbebyggt område vill de också veta om den berör skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Det är viktigt att även annat som är av betydelse redovisas samt om de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är 
tillräckliga. I prövningen tittar Energimarknadsinspektionen på bland annat samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa. 

Bedömning 
Ronneby kommun har den bestämda uppfattningen att ledningen måste byggas med en marksnål teknik så att ledningen kommer i så liten konflikt som möjligt med bebyggelse och näringsliv samt natur- och kulturmiljövärden, för att trygga en långsiktig och bärkraftig utveckling av berörda landsbygdsornrâden i kommunen. En markkabel i befintlig ledningsgata, som alla parter utom Svenska kraftnät krävenmedtör nrinimala omgivningsstörningar. Ansökan beskriver bakgrund och vald teknik enbart utifrån Svenska kraftnäts perspektiv. 

Ledningsförslagets sträckning går genom kommunens nordvästra del som inte är tätbebyggt område eller detaljplanelagt. 

Arbete med markupplâtelseavtal och fön-ättningar hos Lantmäteriet kommer 
enligt ansökan ske i anslutning till tillståndsgivning. Nuvarande markägare kommer att ersättas med engångsbelopp för markintrång trots att ansökan för koncession är tillsvidare. F astigheternas därmed minskade värde och 
produktionsförmåga ersätts inte enligt ansökan, vilket är oacceptabelt. Det krävs ett nytt reformerat ersättningssystem som fullt ut kompenserar markägare 

Ronneby kommun 
Besöksadress ”Stadshuset” "Karlshamnsvägen 4” Telefon "0457-61 80 OO” Org. nr. "222000-0837” Postadress "372 80" “Ronneby” Fax ”0457-61 86 33” Webbplats ”www.ronneby.se” 

E-post ”stadshuset@ronneby.se"
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för den markförlust och starka påverkan på brukandet som nya ledningar medför. 

I beräkning av de framtida nyttorna för ett investeringsproj ekt måste de samhällsekonomiska värdena gälla i sin helhet. Produktionsbortfall för mark, oro för elektromagnetiska fält, fastigheters värdeminskning och barriäreffekter med flera faktorer måste beräknas och värdesättas fullt ut for att ansökan ska kunna behandlas. De ekonomiska beräkningar som redovisas i ansökan är endast utifrån Svenska kraftnäts affärsmöjlighet i projektet. Hur andra ekonomiska aktörer påverkas redovisas inte varför ansökan behöver 
kompletteras med detta. 

Vad som i koncessionsansökan antyds i fråga om markkabels nackdelar överensstämmer inte med vad som framgår av Svenska kraftnäts beskrivning av sydvästlänken som ett miljövänligt projekt. Sydvästlänlcen omfattas av 19 mil jordkabel vilket kan jämföras med ca 20 mil för Oskarshamn-Hemsjö. 
Svenska kraftnäts kostnadskalkyl för en markkabel anges uppgå till 12,694 miljarder kr. Den kostnad som Svenska kraftnät anger för sydvästlänken är 7,3 miljarder kr och enligt uppgift håller denna kostnadsberäkning. Hur kan då kostnaden för sträckan Ekhyddan - Hemsjö via Nybro bli så dyr? Det är en ekvation som inte går ihop då sydvästlänken består av 18 mil 
växelströmskabel, 6 mil likströmsledning och 19 mil jordkabel (att jämföra med ca 20 mil för Ekhyddan —— Hemsjö). 

I ansökan beskriver Svenska kraftnät hur de ska ta miljöhänsyn i detta projekt. Enligt lokaliseringsregeln i miljöbalken ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Ronneby kommun menar att detta kan anses vara uppfyllt för en markförlagd kabel men inte för en luftledning. 
Svenska kraftnät fiamhåller att projektet bidrar till kretsloppsprincipen, så är 
fallet med ändamålet i fråga om eldistribution. Däremot är detta 
motsägelsefullt eftersom Svenska kraftnät tar stora skogsarealer ur produktion 
för all framtid. Den skogsmark som producerar skogsråvaror till 
kretsloppsanpassat byggande såväl som energiråvara. En markförlagd kabel kräver inte samma intrång i skogsbruket. Enligt försiktighetsprincipen i 
miljöbalken skall det vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga 
teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 
hälsa eller miljön. Detta kan då anses gälla för en luftledning som tar stora 
arealer skogsmark i anspråk, vilket inte en markförlagd kabel gör. 

I milj ökonsekvensbeskrivningen anger Svenska kraftnät att fr.o.m. 2016 
upphöra med att använda träslipers vid grundläggning av A-stolpar, det vill 
säga stagade portalstolpar, i 400 kV-stamnätet och istället i första hand 
använda prefabricerade betongfundament. För övriga stolptyper - ostagade så 
kallade B-stolpar, H-stolpar och specialstolpar — kommer en bedömning att 
göras från fall till fall vilken grundläggningsmetod som är att föredra. Det 
framgår inte tydligt av milj ökonsekvensbeskrivningen i vilken omfattning
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träslipers kommer användas för B-stolpar, H-stolpar och specialstolpar och 
vilken konsekvens det kommer ge. 

De stolpar som illustreras för en höjd på 25 meter är ostadgade, vilket 
huvuddelen av stolpama inom Ronneby kommun kommer att vara till följd av 
försvarets stoppområde, om ledningen görs som en luftledning. Ronneby kommun motsätter sig att grundläggning av stolpar görs med hjälp av 
träslipers. Även i detta sammanhang vill Ronneby kommun påtala att bästa 
möjliga teknik ska användas så minsta möjliga påverkan görs på miljön. 
Svenska kraftnät skriver själva att det prefabricerade fundamentet har visat sig ha minst sammantagen miljöpåverkan av de olika grundläggningsmetoderna 
varför det därmed inte kan vara aktuellt att använda träslipers. 

Ronneby kommun upprepar kommunens krav på att den aktuella 400 kV 
ledningen ska byggas med en marksnâl och miljövänlig teknik genom att lägga den som en markkabel i beñntlig ledningsgata. 

Utifrån bedömningen ovan anser Ronneby kommun att 
Energimarknadsinspektionen ska avslå Svenska kraftnäts ansökan om 
nätkoncession för 420 kV-ledning. 

Med vänlig hälsning 

Roger Fredriksson 
Kommunstyrelsens ordförande
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