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§ 51 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

Ärende om ”Medfinansieringsavtal avseende GC-väg mellan Listerby och 

Johannishus” lyfts in som ärende 32 på dagordningen. 

Ärende om “Nyanslutningsavgift el-nät” lyfts in som ärende 33 på 

dagordningen.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna dagordningen samt 

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

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 52 Dnr 2018-000115 041 

AB Ronnebyhus budget- och investeringsbudget 2018 

 

Sammanfattning  

AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2018 omsluter 65,5 mnkr varav 41,6 

mnkr är projekt beställda av Ronneby kommun. 

Indelat i kategorirelaterade åtgärder investeras det 65,3 mnkr i bygg och 0,2 

mnkr i solceller. 

De största enskilda åtgärderna är: 

 Ombyggnad Ålycke, 35 mnkr 

 Badrumsrenoveringar Lindblomsvägen 3, 7,5 mnkr 

 Kv. Kilen påbörjas under 2018, 4,5 mnkr 

 Förnyelse av komponenter, 10 mnkr     

Förslag till beslut 

Med hänvisning till ovanstående föreslås att kommunfullmäktige godkänner 

AB Ronnebyhus investeringsbudget för 2018.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från AB 

Ronnebyhus.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna AB Ronnebyhus investeringsbudget för år 

2018. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 53 Dnr 2015-000483 253 

Ansökan om markköp Telefonen 1 och 3 

 

Sammanfattning  

Abri har inkommit med ansökan att köpa mark från Ronneby 25:16, 26:11 

och 26:5. Ansökan överensstämmer med gällande detaljplan för området 

Kilen. Ändamålet med köpet är anläggande av parkering.  

Bedömning 

Abri bygger ny utökad parkering för att bättre kunna hantera 

parkeringsfrågan och trafiken till Telefonen 1 och 3. Parkeringen följer 

gällande detaljplan. Lantmäteriet har inget att erinra mot fastighetsreglering.  

Föreslagen köpesumma för hela området är 800 000 kronor. Areal som 

överförs är ca 8800 kvm. Fastighetsregleringen kan genomföras i samma 

förrättning som bildandet av Kilenfastigheterna som pågår.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna fastighetsreglering till Telefonen 1 

och 3 för en överenskommen summa om 800 000 kr.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna fastighetsreglering till Telefonen 1 och 3 

för en överenskommen summa om 800 000 kr. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 54 Dnr 2018-000109 251 

Sanering av Risatorp 1:39 mfl inför bostadsbyggande 

 

Sammanfattning  

Arbetsgruppen för Risatorp har kommit fram till att lämplig åtgärd för att 

komma vidare med exploateringen är att först genomföra marksanering av 

området.   

Bedömning 

 Sweco har tagit fram miljöundersökning med alternativ där bäst alternativ är 

schaktsanering av förorenade massor med extern omhändertagande. 

Kostnaden för omhändertagandet har beräknats utifrån lokala förutsättningar. 

För att kunna bebygga marken är det nödvändigt att genomföra 

marksanering. Intressent finns och detaljplan är på gång med beräknat laga 

kraft i maj 2018.   

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra 

marksanering av Risatorp.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget samt på 

att anslå 5,6 mkr till expolateringskonto för Risatorp 1:39 m.fl. inför 

bostadsbyggande. Finansiering sker via extern upplåning.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att genomföra 

marksanering av Risatorp samt bevilja anslag om 5,6 mkr till 

expolateringskonto för Risatorp 1:39 m.fl. inför bostadsbyggande. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten   
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§ 55 Dnr 2018-000100 826 

Ishallen Kallinge och Brunnsvallen - nya 
omklädningsrum, entre, förråd mm 

 

Sammanfattning  

 För att påbörja upphandlingen av en entreprenör med samverkansformen 

partnering, behöver de administrativa föreskrifterna (AF-del) godkännas.  

Se bifogat dokument.   

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att 

godkänna de administrativa föreskrifterna.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna de administrativa 

föreskrifterna.  

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Unni Johannesson  

Fritid- och kulturförvaltningen, förvaltningschef 

Akten  
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§ 56 Dnr 2017-000225 059 

Information gällande spontanidrottsplats samt 
paviljonger Backaryd.  

 

Sammanfattning  

Projektet innehåller ett huvudanbud (HA) som innefattar en 

spontanidrottsplats/multiarena i Backaryd. Placering av denna är ännu inte 

fastställd.  

I projektet finns även 6 stycken optioner. 

Option 1 – Johannishus 

Option 2 – Saxemara 

Option 3 – Järnvallen konstgräs 

Option 4 – Tillägg älgbacken 

Option 5 – Eringsboda 

Option 6 – Älgbacken 

För att kunna påbörja en option måste HA vara fastställd och godkänd. 

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

Bedömning 

 Tekniska förvaltningen tillsammans med Fritid- & kulturförvaltningen 

föreslår placering av spontanidrottsplatsen på den befintliga tennisplanen på 

skolgården i Backaryd. I samband med en placering på skolgårdsområde 

innebär att bidrag kan sökas. 

Tekniska förvaltningen tillsammans med Fritid- & kulturförvaltningen 

föreslår även placeringar för de olika optionerna, se bifogat dokument.   

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att godkänna placeringen av spontanidrottsplatsen på den 

befintliga tennisplanen på skolgårdsområdet i Backaryd.  
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Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna placeringen av spontanidrottsplatsen på den befintliga 

tennisplanen på skolgårdsområdet i Backaryd. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 57 Dnr 2018-000077 287 

Vandrarhemmet Brunnsparken - Äskande av pengar till 
sprinklersystem 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten utförde brandskyddstillsyn och då konstaterades att 

byggnaderna inte uppfyller kraven om skäligt brandskydd enligt lagen om 

skydd mot olyckor (LSO) då det bedrivs vandrarhemsverksamhet i 

byggnaderna. WSP upprättade en brandskyddsdokumentation där det 

redovisas vilka åtgärder som krävs för att byggnaderna ska uppfylla kraven 

om skäligt brandskydd.   

Bedömning 

 För att i byggnaderna kunna bedriva vandrahem eller motsvarande 

verksamhet krävs ett skäligt brandskydd. Brandskyddsdokumentationen 

redogör för en mängd åtgärder som krävs för att ett skäligt brandskydd skall 

uppfyllas. Bland annat behöver samtliga ytskikt kläs med dubbel gips och 

bjälklagen måste byggas som för att göra våningarna avskilda från varandra 

vid en eventuell brand. Med bakgrund av att byggnaderna har ett stort 

kulturhistoriskt värde kommer dessa åtgärder inte bli godkända av 

Länsstyrelsen. Alternativet är att installera sprinkler. Högtryckssprinkler är 

idealisk för känsliga miljöer så som kulturskyddade byggnader då detta 

system endas använder ca 10% vatten jämfört med en traditionell 

sprinkleranläggning. Vid en eventuell släckning är 

skadesaneringskostnaderna minimala jämfört med en traditionell 

sprinkleranläggning. Detta bidrar även till en miljövinst. Genom att installera 

en högtryckssprinkler kan verksamheten fortlöpa och byggnaderna får ett 

säkert brandskydd. Förslaget att installera högtryckssprinkler är godkänt av 

Räddningstjänsten, Länsstyrelsen och Miljöteknik.   

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att tilldela tekniska 

förvaltningen investeringsmedel om 2,2 miljoner för brandskyddsåtgärder på 

Vandrahemmet Brunnsparken.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via extern upplåning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 

2,2 miljoner för brandskyddsåtgärder på Vandrahemmet Brunnsparken. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 58 Dnr 2018-000106 319 

Informationsärende angående dialogmötet med 
intressenterna om centrum-mitt projektet 

 

Sammanfattning  

Trafik- och projektansvarig Sattar Zad och stadsarkitekt Helena Revelj ger 

information om ett dialogmöte med anledning av centrum-mitt projektet. 

Deltar i debatten 

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

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

Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Trafik- och projektansvarig, Sattar Zad 

Stadsarkitekt, Helena Revelj 

Akten 
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§ 59 Dnr 2018-000107 319 

Informationsärende angående placering av 
uteservering på Västra Torggatan 

 

Sammanfattning  

Trafik- och projektansvarig Sattar Zad ger information om placering av 

uteserveringar på Västra Torggatan.      

Deltar i debatten 

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

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

Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Trafik- och projektansvarig, Sattar Zad 

Akten 
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§ 60 Dnr 2018-000034 040 

Kompletteringsbudget 2018 

 

Sammanfattning  

Kompletteringsbudget för investeringsutgifter och exploateringsutgifter 

avser överföring/reglering av anslag mellan budgetåren. 

Driftäskanden ska vara hänförbara till särskilda projekt finansierade av 

kommuninterna budgetmedel. 

Äskandena i detalj framgår av bilagor. Nedan visas en sammanställning 

(tkr). 

Bedömning 

Kompletteringsäskandena till 2018 enligt tabell ovan.  

Driftäskandet från teknisk förvaltning avser funktionsprogram i projekt 

Framtidens skolor, som inte hunnit slutföras 2017.  

För detaljer och motivering i övrigt, se bilagor.  

Äskanden Drift Exploatering Investering Total 

(tkr) 

Kommunstyrelsen      

KLF/Samordning, 

utveckling, 

sekretariat 

 18 167 633 18 800 

KLF/Personalenhet

en 

  250 250 

Teknisk förvaltning 495  61 183 61 678 

KS totalt 495 18 167 62 066 80 728 

     

Miljö- o 

byggnadsnämnd 

  150 150 

Fritid- och 

kulturnämnd 

  11 444 11 444 

Utbildningsnämnd   400 400 

Äldrenämnd   1 873 1 873 

Socialnämnd   172 172 

     

Totalsumma   495 18 167 76 105 94 767 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(60) 
2018-02-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag, totalt 

495 tkr i enlighet med lämnat förslag. Driftanslaget finansieras från 

kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 18 167 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag, totalt 76 105 tkr i enlighet med lämnade förslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera driftanslag, totalt 

495 tkr i enlighet med lämnat förslag. Driftanslaget finansieras från 

kommunfullmäktiges medel för oförutsedda utgifter. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera anslag för 

exploatering, totalt 18 167 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

 

Kommunfullmäktige beslutar att kompletteringsbudgetera 

investeringsanslag, totalt 76 105 tkr i enlighet med lämnade förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 61 Dnr 2018-000035 040 

Internbudget 2018 Kommunledningsförvaltningen och 
Näringslivsenheten 

 

Sammanfattning  

Överlämnas förslag till internbudgetar 2018 för 

kommunledningsförvaltningen och Näringslivsenheten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2018 för 

kommunledningsförvaltningen enligt bifogat förslag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa internbudget 2018 för 

Näringslivsenheten enligt bifogat förslag.  

Deltar i debatten 

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

(C), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa internbudgetar 2018 för kommunledningsförvaltningen och 

näringslivsenheten i enlighet med redovisade förslag.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 62 Dnr 2018-000037 040 

Information om kommunens krediter 2017-12-31 

 

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 31 december 2017 till 266 (338) 

mkr. Värden inom parantes avser per 31/12 2016. 64 (49) % av kommunens 

lånestock om 620 (641) mkr har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre 

månader. Av lånen har 27 (38) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Riksbankens styrränta låg per 2017-12-31 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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen 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: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 63 Dnr 2018-000058 001 

Beslut om lansering och ny flagga avseende den 
grafiska profilen för moderna kurorten 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 25 februari 2016 (§ 63/2016) att 

- anta Ronneby kommuns varumärkesplattform  

- anta Ronneby kommuns grafiska profil (slutligen antagen den 23 april 

2017)  

Enligt beslutet utgör kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) styrgrupp för 

den vidare utvecklingen av platsens varumärke Ronneby – den Moderna 

kurorten. 

Organisationens grafiska profil lanserades den 24 maj 2017 medan 

lanseringen av den grafiska profilen avseende platsen – den Moderna 

kurorten sköts upp. 

 

Själva logotypen har emellertid delvis använts vid framtagande av olika 

trycksaker inför fjolårets säsong. Ett förslag till ny flagga togs fram men 

avvisades i kommunstyrelsens arbetsutskott. Därför har nu har två nya 

förslag tagits fram baserat på de färger som återfinns i den nya grafiska 

profilen.  

Förslag till beslut 

Kommunikationsenheten föreslår att arbetsutskottet beslutar om att 

 

1. godkänna lansering av den nya grafiska profilen ”Moderna kurorten”  

 

samt att 

 

2. godkänna utformning och utseende av en ny flagga avseende ”Moderna 

kurorten”      
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Deltar i debatten 

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

(C), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) och Anna 

Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna lansering av den nya 

grafiska profilen ”Moderna kurorten” samt utformning och utseende av en 

ny flagga avseende ”Moderna kurorten” i enlighet med presenterat förslag 

ett.  

________________ 

Exp: 

Heike Rosenquist, informationsansvarig  

Kommunikationsenheten 

Akten 
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§ 64 Dnr 2018-000041 014 

Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2018/2019 

 

Sammanfattning  

 Region Blekinge har översänt förslag till tilläggstrafik för trafikåret 

2018/2019. Tidigare har Blekingetrafiken redovisat turer med lågt antal 

resande med förslag om nedläggning. Om kommunen har önskat att ha kvar 

turer bekostas dessa enbart av kommunen och benämns tilläggstrafik. De 

senaste åren har inga nya nedläggningar av turer i kollektivtrafiken 

föreslagits. Region Blekinge önskar beslut om fortsatt köp eller ej av den 

tilläggstrafik som finns idag senast 2018-03-15.  

Bedömning 

 Den tilläggstrafik som körs i Ronneby kommun innevarande år är: 

- Linje 173 Eringsboda Alnaryd med en morgon- och en eftermiddagstur 

under skoldagar. Denna tilläggstrafik var ny från trafikåret 2011/2012 och 

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

2011 var i snitt ca 3,8. 2012 1,9 och 2013 4,8. 2014 sjönk resandet till 2,0 

resande på morgonturen och 1,1 resor på eftermiddagsturen. Mätningarna 

under 2015 visar på i snitt 3,6 både på morgonen och eftermiddagen. 

Mätningarna 2016 visar på 0,9 resor i snitt per tur och nu senast 2017 1,0 

resande i snitt per tur. Resenärerna består till stor del av ungdomar som går 

på gymnasiet i Karlskrona. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 92 tkr 

per år. 

 

- Linje 255 till och från Johannishus under sommarperioden. Alla turer, två i 

vardera riktningen, är sedan juni 2008 tilläggstrafik. Dessförinnan var 

trafiken nerlagd under två somrar. Antalet resor har varierat  mellan 1 och 4 

under åren 2008-2015. Under 2016 ökade resandet till ett snitt på 5,4 resor i 

snitt per tur. Mätningarna under 2017 visar dock på ett resande på 2,0 i snitt 

per tur. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 55 tkr per år. 

 

- Linje 256 Listerby-Korsanäs som under sommaren trafikeras med en tur i 

vardera riktningen i pendlingsläge. Denna tilläggstrafik tillkom fr o m 

sommaren 2013. Antalet resor var då 2,8 respektive 2,2 i snitt per tur. 2014 

var snittet på 2,3 respektive 2,5, 2015 2,6 respektive 2,0 och 2016 3,3 
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respektive 4,5. Mätningarna 2017 visar på 4,1 respektive 2,9 resande per tur. 

Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 15 tkr per år. 

 

- Linje 26 Resecentrum-Påtorp startade upp sommaren 2015. Linjen har sex 

turer i vardera riktningen på vardagar året om. Resandet visar stigande siffror 

från 2,2 resande i snitt per tur 2015, 3,0 2016 och 4,1 2017. Nettokostnaden 

för linjen är beräknad till ca 22 tkr per år. 

 

Totala kostnaden för ovanstående tilläggstrafik är totalt ca 184 tkr.  

 

Tidigare har kommunen valt att inte betala för tilläggstrafik på linjer eller 

turer som har lägre resande än ca 2 i snitt. Några turer har de senaste året 

legat nära denna gräns. Antalet resor på turerna med tilläggstrafik under 

sommaren ökade dock markant under 2016. En förklaring till detta kan vara 

att Region Blekinge införde ett s k sommarkort. Nu med 2017 års mätningar 

är den analysen mer osäker då resanet fortsatt uppåt på den ena 

sommartrafiklinjen medan resandet sjunkit till tidigare nivå på den andra. 

Den linjen har ändå 2,0 resande per tur i snitt. 

Resandet på linje 173 visar samma dåliga resandetal de senaste två åren, ca 

1,0 resande per tur. Resandeantalet på linje 173 är beroende av hur många 

ungdomar som läser på gymnasieskola i Karlskrona. Då denna tilläggstrafik 

är dyr och har mycket få resande bör kommunen överväga att upphöra med 

köp fr o m trafikåret 2018/2019. 

 

 

Ekonomiskt är de 184 tkr som tilläggstrafiken beräknas kosta inräknad i 

budgeten för kollektivtrafiken. 
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att under trafikåret 2018/2019 köpa in samma 

tilläggstrafik som för trafikåret 2017/2018 det vill säga sommartrafik på linje 

255 Johannishus-Ronneby, en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på 

linje 173 Eringsboda-Alnaryd, sommartrafik en morgontur samt en 

eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs samt trafik på linje 26 

Resecentrum-Påtorp.  

 

Alternativt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att under trafikåret 2018/2019 köpa in följande 

tilläggstrafik: sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby, 

sommartrafik en morgontur samt en eftermiddagstur på linje 256 Listerby-

Korsanäs samt trafik på linje 26 Resecentrum-Påtorp.   

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till alternativ ett i 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att under 

trafikåret 2018/2019 köpa in samma tilläggstrafik som för trafikåret 

2017/2018 det vill säga sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby, en 

morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173 Eringsboda-Alnaryd, 

sommartrafik en morgontur samt en eftermiddagstur på linje 256 Listerby-

Korsanäs samt trafik på linje 26 Resecentrum-Påtorp. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 65 Dnr 2018-000089 101 

Val av representant till SKL nätverket angående rasism 
och diskriminering 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant Ronnebypartiet har inkommit 

med en motion om att kommunen bör ingå i Sveriges kommuner och 

Landstings nätverk mot rasism och diskriminering. Nätverkets utgångspunkt 

för arbetet är den tiopunktsplan som lanserats av den Europeiska koalitionen 

mot rasism. Idag ingår elva av Sveriges kommuner i nätverket som träffas tre 

till fyra gånger per år. Syftet är att diskutera och praktiskt pröva de 

erfarenheter och resultat av aktiviteter relaterade till denna tiopunktsplan. 

Deltagandet innebär att varje kommun förväntas arbeta med ovan nämnda 

program, och avdela en ansvarig tjänsteperson och politiker som deltar i 

nätverkets träffar.  

Tidigare bedömning av denna motion har visat att kommunen ställer sig 

positiv till att ingå i detta nätverk, men inte haft personella resurser att arbeta 

med frågor kring rasism och diskriminering och i förlängningen mänskliga 

rättigheter som är det ”paraply” som dessa frågor organiseras under. I och 

med beslut i kommunfullmäktige 2017-12-14 då föreslagen budget för 2018 

med plan för 2019 - 2020 innehållande en ny heltidsfunktion med 

samordningsansvar för trygghets- och säkerhetsfrågor samt rasism och 

diskriminering antogs, har nu resurser tillskapats för att kunna delta i detta 

nätverk. En ansvarig tjänsteperson är utsedd och det som återstår är att 

kommunstyrelsen väljer en politisk representant att ingå i detta nätverk.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen att utse en representant för deltagande i Sveriges 

Kommuners och Landstings nätverk mot rasism och diskriminering.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(60) 
2018-02-19  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 66 Dnr 2018-000103 101 

Revidering av lokaltaxor för Kunskapskällan 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-01-25 

Erika Hallberg, chef Kunskapskällan, gav inledningsvis en kort presentation 

av verksamheten vid Ronneby Kunskapskälla. Kunskapskällans lokaler 

justeras och byggs om under läsåret 2017/2018, varför ny taxa för uthyrning 

av lokaler behöver beslutas.      

Bedömning 

Kunskapskällan har lokaler som, då det finns utrymme, kan hyras ut till 

företag eller andra organisationer för utbildning eller möten. Eftersom 

lokalerna under läsåret 2017/2018 justeras och byggs om, överensstämmer 

inte den i Kommunfullmäktige beslutade lokaltaxan med de nya 

förutsättningarna fullt ut. Förslaget är därför att taxorna revideras. Den nya 

taxan föreslås börja gälla från oh med l augusti 2018.      

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att förslå 

Kommunfullmäktige att anta en reviderad taxa för lokaluthyrning för 

Kunskapskällan, enligt förslaget: 

 

Mindre utbildningslokal (6-15 personer):   

  Pris halvdag: 600 kr Pris heldag: 1000 kr 

  

Större utbildningslokal (16-40 personer): 

  Pris halvdag: 1000 kr Pris heldag: 1600 kr 

 

Priserna angivna ex. moms.  

Uthyrning sker i mån av plats. Fortsatt avgiftsfritt för: 

- Enskilda studerande 

- Kommunala verksamheter 

- Fackföreningar som organiserar kommunal personal 
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Ideella föreningar (avgiftsfria studieaktiviteter) 

För att säkerställa marknadsmässig nivå på taxa, har prisuppgifter inhämtats 

från Soft Centers konferensuthyrning. Se bilaga. 

För att säkerställa att fastighetsägaren godkänner uthyrning i andra hand 

även fortsättningsvis, har ett uppdaterat godkännande erhållits. Se bilaga. 

För att kunna jämföra den föreslagna taxan med den tidigare fastställda, 

bifogas den idag gällande taxan.  

Avgörande för taxan är storleken på lokalen, hur många personer lokalen är 

avsedd för. 

Utbildningsnämndens beslut 2018-01-25 

Utbildningsnämnden föreslår Kommunstyrelsen att förslå 

Kommunfullmäktige att anta en reviderad taxa för lokaluthyrning för 

Kunskapskällan, enligt förslaget: 

 

Mindre utbildningslokal (6-15 personer):   

  Pris halvdag: 600 kr Pris heldag: 1000 kr 

  

Större utbildningslokal (16-40 personer): 

  Pris halvdag: 1000 kr Pris heldag: 1600 kr 

 

Priserna angivna ex. moms.  

Uthyrning sker i mån av plats. Fortsatt avgiftsfritt för: 

- Enskilda studerande 

- Kommunala verksamheter 

- Fackföreningar som organiserar kommunal personal 

Ideella föreningar (avgiftsfria studieaktiviteter)      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från 

utbildningsnämnden.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta en reviderad taxa för lokaluthyrning för 

Kunskapskällan, enligt förslaget: 

 

Mindre utbildningslokal (6-15 personer):   

  Pris halvdag: 600 kr Pris heldag: 1000 kr 

  

Större utbildningslokal (16-40 personer): 

  Pris halvdag: 1000 kr Pris heldag: 1600 kr 

 

Priserna angivna ex. moms.  

Uthyrning sker i mån av plats. Fortsatt avgiftsfritt för: 

- Enskilda studerande 

- Kommunala verksamheter 

- Fackföreningar som organiserar kommunal personal 

Ideella föreningar (avgiftsfria studieaktiviteter)      

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 67 Dnr 2018-000117 346 

Höjning av elnätstaxan  

 

Sammanfattning  

När budgeten för Miljöteknik Elnät lämnades innan semestern 2017 fanns 

inga beslut från vår elleverantör E-on om storleken på kommande höjningar, 

man trodde på en höjning i storleksordningen 8-9% på vårt effekt-

abonnemang inför 2018. 

 

Den nya taxan från E-on är nu beslutad och visar en höjning på de fasta 

avgifterna och sänkning på den rörliga avgiften, total höjning på närmare 

10,5 % (10,43%) ca: 1,85 milj. kr. 

 

Förslaget är att höja el-taxan för Miljötekniks elkunder med 5 % på den fasta 

avgiften och 2 % på den rörliga avgiften för att täcka E-on:s höjning. 

Förslag till beslut 

Förslaget är att höja el-taxan för Miljötekniks elkunder med 5 % på den fasta 

avgiften och 2 % på den rörliga avgiften för att täcka E-on:s höjning.   

Beslut i styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB 

Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att höja eltaxan 

med 5% för den fasta avgiften och med 2% för den rörliga avgiften för att 

täcka de ökade kostnaderna. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget från styrelsen 

för Ronneby Miljö och Teknik AB.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att höja eltaxan med 5 % för den fasta avgiften och med 

2 % för den rörliga avgiften för att täcka de ökade kostnaderna. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten  
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§ 68 Dnr 2018-000119 041 

Information om skatteväxling 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ger information om underlag för 

verksamheter som föreslås överföras från kommunalförbundet Region 

Blekinge till Region Blekinge genom lag, skatteväxling och avtal samt 

avveckling av kommunalförbundet Region Blekinge. 

Deltar i debatten 

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

(C) och Malin Norfall (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande  

Magnus Widén, kommundirektör 

Akten  
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§ 69 Dnr 2017-000721 738 

Antagande av förfrågningsunderlag för LOV särskilt 
boende för äldre 

 

Sammanfattning  

Arbetet med att ta fram detta har skett under 2017 med stor hjälp från 

handläggare och utredare inom äldre- och kommunledningsförvaltningarna. 

Inför beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott och Kommunstyrelsen har 

föreslaget förfrågningsunderlag skickats på remiss till Äldrenämnden för 

yttrande. 

Detta yttrande pekar i många delar på rent redaktionella ändringar och 

förtydliganden som man anser behövs och i något avseende på tänkbara 

framtida svårigheter avseende planering av omfattning och beläggning på 

både egenregins boenden och den privata utförarens. 

En del av de frågor som ställs i tjänstemannaförslaget till yttrande hade 

kunnat undvikas om man ställt frågan in i den egna verksamheten och 

klargjort hur man gör gentemot dagens brukare och egenregins boenden. 

Med tydliga regler och förhållningssätt gentemot egenregin så har man också 

svaret på hur man gör gentemot den upphandlade verksamheten.  

Bedömning 

I arbetet med införandet av LOV i särskilt boende för äldre gavs ett uppdrag 

till kommundirektören att ta fram ett förslag till förfrågningsunderlag för 

LOV i särskilt boende. Arbetet med att ta fram detta har skett under 2017 

med stor hjälp från handläggare och utredare inom äldre- och 

kommunledningsförvaltningarna. Inför beslut i Kommunstyrelsens 

arbetsutskott och Kommunstyrelsen har föreslaget förfrågningsunderlag 

skickats på remiss till Äldrenämnden för yttrande. 

Detta yttrande pekar i många delar på rent redaktionella ändringar och 

förtydliganden som man anser behövs och i något avseende på tänkbara 

framtida svårigheter avseende planering av omfattning och beläggning på 

både egenregins boenden och den privata utförarens. En del av de frågor som 

ställs i tjänstemannaförslaget till yttrande hade kunnat undvikas om man 

ställt frågan in i den egna verksamheten och klargjort hur man gör gentemot 

dagens brukare och egenregins boenden. Ett övergripande krav i LOV är att 

samma regler och tillämpning ska gälla i egenregin som i ett upphandlat 

boende. Med tydliga regler och förhållningssätt gentemot egenregin så har 

man också svaret på hur man gör gentemot den upphandlade verksamheten.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att besluta att anta presenterat förslag till förfrågningsunderlag för LOV i 

särskilt boende för äldre. 

Ändringar som presenterats efter äldrenämndens yttrande återfinns i separat 

bilaga.   

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och Anna 

Carlbrant (RP).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till presenterat och 

genomgånget förslag till förfrågningsunderlag för LOV i särskilt boende för 

äldre. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta presenterat förslag till 

förfrågningsunderlag för LOV i särskilt boende.  

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

Enhetschefen SUS 

Förvaltningschefen äldreförvaltningen 

Äldrenämnden 

Akten  
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§ 70 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande återrapportering av delegationsbeslut: 

 Återrapportering av delegationsbeslut tekniska förvaltningen, till 

detta protokoll bifogad bilaga 1.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera redovisade 

delegationsbeslut till protokollet      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisade 

delegationsbeslut till protokollet. 

 

Till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 71 Dnr 2017-000366 822 

Simhallar i Ronneby och Kallinge, framtida inriktning 

 

Sammanfattning  

 Simhallarna i Ronneby och Kallinge har renoveringsbehov.  

Gränsdragningen var tidigare att fastigheten tillhörde tekniska förvaltningen 

och reningsverken tillhörde fritid och kulturförvaltningen.  

I Ronneby simhall byttes reningsverket för ca 7 år sedan och övergick då till 

tekniska förvaltningen. I budget 2018 finns 6 000tkr för renovering tätskikt 

Ronneby simhall. 

Reningsverket i Kallinge är i dåligt skick och behöver bytas snarast, 

eftersom detta tillhör fritid och kultur så togs ärendet upp här  

Bedömning 

 Ska åtgärder göras i Kallinge så måste både reningsverk och tätskikt 

åtgärdas. Tätskiktet har blivit markant sämre sista tiden, så pass att det läcker 

idag och är akut. Simhallen behöver troligtvis stängas inom en ganska snar 

framtid, om reningsverket eller tätskiktet som blir den utlösande faktorn vet 

vi inte.   

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen 

-att i samråd med Fritids- och kulturnämnden fastställa framtida inriktningar 

av kommunens simhallar.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-05-29 

Arbetsutskottet beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta att  

1. föreslå kommunfullmäktige besluta att reningsverket i Kallinge 

simhall övertas av tekniska förvaltningen från fritid- och 

kulturnämnden. 

2. innan beslut i kommunfullmäktige remitteras ärendet till fritid- och 

kulturnämnden för yttrande. 
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Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-01-23 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige 

beslutar att reningsverket i Kallinge simhall övertas av tekniska 

förvaltningen från fritid- och kulturnämnden. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredrikson (M) yrkar bifall till fritid- och kulturnämndens 

förslag med tillägget att budgetmedel om 80 000 kr i driftmedel förs över 

från fritid- och kulturnämnden till kommunstyrelsen och tekniska 

förvaltningen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att reningsverket i Kallinge simhall övertas av tekniska 

förvaltningen från fritid- och kulturnämnden. I samband med detta ska även 

budgetmedel om 80 000 kronor i driftsmedel föras över från fritid- och 

kulturnämnden till kommunstyrelsen och tekniska förvaltningen.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 72 Dnr 2018-000091 821 

Soft Center Arena - Överlämning till tekniska 
förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-01-23 § 3 

Det finns ett inriktningsbeslut (Budget 2012-13 sid. 33) att kommunens 

anläggningar ska ägas och förvaltas av tekniska förvaltningen och genom 

interhyresavtal reglera verksamheten i dessa anläggningar. Soft Center 

Arena är, förutom Brunnsbadet, anläggningar som ännu inte förts över, utan 

som ligger under fritid- och kulturförvaltningen. Till årsskiftet 2018 är allt 

förberett för att Soft Center Arena förs över till tekniska förvaltningen. Detta 

är förberett att regleras i budget. Internhyra, drift samt kapitalkostnader förs 

över till tekniska förvaltningen. För 2018 är detta en summa på 2 417 000 kr.  

Bedömning 

Att genomföra denna åtgärd ligger helt i linje med ovan nämnda inriktning 

att överföra anläggningar till tekniska förvaltningen. Det handlar om att 

verkställa denna åtgärd. Det krävs dock ett beslut i kommunfullmäktige.      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

överföring av skötsel, drift, förvaltning och budgetmedel för Soft Center 

Arena till tekniska förvaltningen från årsskiftet 2017/ l 8.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-01-23 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige 

beslutar att godkänna överföring av skötsel, drift, förvaltning och 

budgetmedel för Soft Center Arena till tekniska förvaltningen från årsskiftet 

2017/2018 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till fritid- och 

kulturnämndens förslag.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna överföring av skötsel, drift, förvaltning 

och budgetmedel för Soft Center Arena till tekniska förvaltningen från 

årsskiftet 2017/2018 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 73 Dnr 2017-000118 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 2017 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-01-30 § 8 

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

enligt 28 f-g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 4 

kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, fjärde kvartalet 

2017, redovisas för ledamöterna.      

Socialnämndens beslut 2018-01-30 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera redovisningen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 74 Dnr 2018-000123 045 

Ansökan om förskottsutbetalning i stöd av tillfälligt lån- 
Saxemara IF 

 

Sammanfattning  

Saxemara IF har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd i form av 

ett tillfälligt lån om 499 000 kr för finansiering av byggnation av bollplan på 

idrottsplatsen Hejan i Saxemara.       

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att Ronneby kommun, under 

förutsättning att jordbruksverket fattar beslut om att Saxemara IF tilldelas 

499 000 kronor, bevilja Saxemara IF en utbetalning i förskott om 499 000 

kronor.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att under 

förutsättning att jordbruksverket fattar beslut om att Saxemara IF tilldelas 

499 000 kronor, bevilja Saxemara IF en utbetalning i förskott om 499 000 

kronor. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 75 Dnr 2016-000350 109 

Besvarande av medborgarförslag  Säkrare övergång på 
Blasius Königsgatan från Älgbacken  

 

Sammanfattning  

 Enligt protokollet från 2017-01-16 beslutade Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att återremittera frågan om att se över möjliga åtgärder i linje 

med medborgarförslaget. Se medborgarförslaget i bilagan som sin helhet. 

Tekniska förvaltningen har tittat över aktuella sträckan och med hjälp av de 

möjliga åtgärderna i from av hastighetsportaler, som gör körbanan smalare, 

och omplacering av övergångstället som ansluter sig till Älgbackens 

parkering. 

 

Tekniska förvaltningen anser att åtgärderna har skapat tryggare passager och 

samtidigt ger en bra framkomlighet för fordon som passerar området.  

Andra hastighetsreducerande åtgärder i from av gupp var inte aktuellt då 

detta skulle skapa sämre framkomlighet för fordonstrafik och belasta miljön 

med mer föroreningar.    

Bedömning 

 Tekniska förvaltningen anser att åtgärderna har skapat tryggare passager och 

samtidigt gett en bra framkomlighet för fordon som passerar området.  

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att besluta 

medborgarförslaget besvarat och åtgärdat med möjliga åtgärder.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 76 Dnr 2015-000292 109 

Besvarande av medborgarforslag angående Millegarne 
och Gökalvs badplatser 

 

Sammanfattning  

 Ingemar Arrhenius har lämnat in följande medborgarförslag angående 

Millegarne och Gökalvs badplatser. 

 

”Millegarne badplats är mycket populär inte minst för familjer med de lite 

mindre barnen. Långgrunt, sandbotten och små sanddynor att leka på, bygga 

sandslott t.ex. stranden är liten så varför inte utnyttja intilliggande vik. 

 

Förslag: Från befintlig strand slå gräset som vetter mot den andra viken 

(behövs inte mer, behåll naturen).  

En del markarbeten för att få fram den fina sandstranden andra sidan.  

Vid vägen parkering för alla slags fordon även cyklar.  

Handikappvänlig gångväg genom befintlig terräng ner till stranden. Ett 

mindre trädäck endast för handikappade med rullstol eller rullator. Ett par 

toaletter och en grillplats. 

 

Mer behövs inte för att få kommunens mest naturnära badplats som är både 

barn och handikappvänlig vid havet med klart fint vatten. Man behöver inte 

ha badbryggor, glass/godis kiosk för att koppla av sola, bada, leka och till 

och med fiska. 

 

Ett förslag till. 

Gökalv: Den lilla biten sandstrand som är längst upp mot vändplatsen kan bli 

en bra hundbadplats utan större kostnad. 

Skylta upp hundvänlig badplats.”  

Bedömning 

 Medborgarförslaget har remitterats till fritid- och kulturnämnden.  
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Förvaltningschefen Thomas Andersson har föredragit ärendet för nämnden 

och gjort följande bedömning. 

 

Det inkommer olika förslag om upprustning av badplatser inom kommunen. 

Samtidigt pågår det ett arbeta med att få fram en skärgårdsplan samt ett 

regionalt arbete att arbeta med skärgårdsutveckling inom länet. Vidare deltar 

kommunen i ett arbete med Blekinge Arkipelag. Bedömningen är att utifrån 

dessa övergripande arbeten få fram en plan för förbättringar och utveckling 

av kustområdet som helhet. Förvaltningen gör årligen en översyn och vidtar 

åtgärder utifrån befintlig budget och prioriteringar vilket leder till åtgärder på 

våra badplatser. 

 

Förslag till beslut: Fritid och kulturnämnden föreslår fullmäktige att avslå 

förslaget med hänvisning till de övergripande processer som pågår både 

kommunalt och regionalt samt hänvisa till den allmänna översyn och 

upprustning som sker årligen. 

 

Fritid- och kulturnämnden har 2016-12-08, § 203 (dnr FKN 2016-675) 

beslutat att i yttrande till kommunfullmäktige föreslå att kommunfullmäktige 

bifaller medborgarförslaget och att fritid- och kulturförvaltningen får i 

uppdrag att ta fram ett mer detaljerat förslag som ligger i linje med 

medborgarförslagets intentioner och som harmoniserar med övriga strategier 

och utvecklingsplaner. 

 

Fritid- och kulturnämndens förslag att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett 

detaljerat förslag utgör verkställighet av fullmäktiges beslut. Detta är en 

uppgift för nämnden och ska inte behandlas av fullmäktige. Med ändring i 

denna del föreslås att fritid- och kulturnämndens förslag till beslut antas av 

kommunfullmäktige.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget på så sätt att förslaget genomförs i linje med förslagets 

intentioner och i harmoni med övriga strategier och utvecklingsplaner.  

 

Kommunfullmäktige ger fritid- och kulturnämnden i uppdrag att genomföra 

medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut.  
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Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

fritid- och kulturnämnden för en tydligare beskrivning av vad som avses 

göras, vad som får göras och vad för medel som finns avsatta.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till fritid- 

och kulturnämnden för en tydligare beskrivning av vad som avses göras, vad 

som får göras och vad för medel som finns avsatta. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Förvaltningschef, fritid- och kulturförvaltningen  

Handläggare 

Akten  
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§ 77 Dnr 2017-000579 109 

Besvarande av medborgarförslag - Sänkt hastighet till 
30 km/h på del av Ronnebyvägen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget som har inkommit till Tekniska förvaltningen tar upp 

incidenterna som har inträffat på Ronnebyvägen mellan Lindvägen och 

Slättagårdsvägen. Sträckan ligger inom tätbebyggt område och erhåller en 

hastighet på 50 km/h. Kommuninvånaren vill att hastigheten sänks till 30 

km/h då är det många barn som rör sig i nämnda området. 

Senaste trafikmätningen på Ronnebyvägen mellan Lindvägen och 

Hyndekullavägen gjordes under oktober 2017 och resultatet visar: 

 

V85: 52 km/h 

ÅDT: 5687 fordon 

 

Mätningen visar att majoriteten av fordon som passerade sträckan höll en 

hastighet inte så långt i från referenshastigheten på 50 km/h och detta är ett 

bra resultat och skiljer sig inte så mycket från våra andra vägar som har en 

hastighetsbegränsning på 50 km/h.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun föreslår Kommunstyrelsen att anse medborgaförslaget 

besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 78 Dnr 2017-000039 109 

Besvarande av medborgarförslag - Gatubelysning 
uppförs mellan Gamla Landsvägen och Liljevägen i 
Sörby 

 

Sammanfattning  

För att öka säkerheten samt möjligheterna att använda Sörbyvägen mellan 

Gamla Landsvägen och Liljevägen även under den mörka tiden på året 

föreslås gautbelysning mellan kl 06.30 och 16.00-17.00 då trafiken till 

hunddagiset är som intensivats.  

Bedömning 

Trafiken och de gång-och cykeltrafikanter som använder sträckan är av 

karaktären fåtal och enligt kommunens bedömningsgrunder inte uppfyller 

kraven för gatubelysning. Därtill kommer att fastigheten som hunddagiset är 

inhyrd iskall avyttras enligt beslut.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå 

förslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 79 Dnr 2018-000011 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén ger information om: 

 Organisatoriska förändringar med anledning av den nya 

kommunallagen.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 80 Dnr 2018-000009 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 81 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningar under sammanträdet: 

 Föreningen gröna resenärer, Engagemang i klimatpool 

 Jörgen Kusen, Vatten och avlopp fastigheten Väby 9:22 

 Diana Rhodin, Cirkus i Sverige 

 Kerstin Månsson, Skrivelse angående VA-plan Träskobacken 

 Länsstyrelsen Blekinge Län, Länsstyrelsen har uppdaterat samtliga 

bevarandeplaner för Natura 2000 

 Mia Hemborg, Skrivelse angående VA-plan Träskobacken 

 Patrik Kling, Undersökning av pengaskapande 

 Regeringskansliet, Angående situationen i Ronneby kommun 

 Sveriges Kommuner och Landsting, Cirkulär 17:50, 18:2, 18:3 

 

Protokollsutdrag 

 Miljö och byggnadsnämnden § 3, Budget 2017 – Bokslut 2017 

 Utbildningsnämnden § 5, Utredning avseende öppna 

nämndssammanträden i UN 

 Fritid- och kulturnämnden, § 7 Nödhjälpen/Anders Stenberg – 

ansökan om stöd  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera delgivningsärendena till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 82 Dnr 2018-000131 

 

Medfinansieringsavtal avseende GC-väg mellan 
Listerby och Johannishus 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har sedan tidigare ett medfinansieringsavtal med 

Trafikverket för en gång- och cykelväg mellan Listerby och Johannishus. 

Trafikverket har inkommit med en ny prisuppskattning efter omarbetning av 

kalkyler inför granskning av plan. För att gång- och cykelvägen ska kunna 

anläggas måste medfinansieringsavtalet skrivas om baserat på den nya 

priskalkylen. 

Bedömning 

Enligt beslut (KS 2015 §35, dnr 2014/605) har Tekniska förvaltningen 

tilldelats 3,6 Mkr för gång- och cykelvägen samt ytterligare 2 Mskr för 

belysning av samma sträcka (KF 2017 §355, dnr 2017/338). Belysningen 

medfinansieras inte av Trafikverket. 

 

Den nya kalkylen visar på en större kostnad än tidigare uppskattat, totalt 

12 Mkr med en osäkerhet på 10%. I denna kalkyl ingår en kostnad för 

belysningen på 2 Mkr som ej tidigare ingått i avtalet. Kostnaderna för 

Ronneby kommun för gång- och cykelvägen blir därmed 5 Mkr.  

 

Kostnadstäckning för upp till 10% kostnadsökning hanteras i det befintliga 

avtalet utan att det omförhandlas. Detta innebär att de investeringsmedel 

kommunen behöver budgetera för bedöms vara 5,5 Mkr. Då Tekniska 

förvaltningen sedan tidigare tilldelats 3,6 Mkr behövs ytterligare 1,9 Mkr för 

att projektet ska kunna genomföras. 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner att 

medfinansieringsavtalet förhandlas om, samt att tilläggsäskandet om 1,9 

Mskr tillförs projektet. 
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Deltar i debatten 

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

(C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige godkänna att medfinansieringsavtalet förhandlas om, 

samt att tilläggsäskandet om 1,9 Mskr tillförs projektet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten  
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§ 83 Dnr 2018-000136 

 

Förslag till elanslutningsavgifter för Miljöteknik elnät 

 

Sammanfattning  

Miljöteknik elnät har en egen framtagen metod för fastställande av 

elanslutningsavgiftens storlek gällande från 2007-01-01 bilaga 1. 

 

Undertecknad föreslår att Miljöteknik elnät följer elbranschens strävan och 

antar Energimarknads-inspektionens metod för fastställande av skäliga 

anslutningsavgifter. Metoden bygger på avstånd och säkring bilaga 2. 

 

Ett skäl är att det blir lika beräkning av anslutningsavgiften för el i de olika 

kommunerna i Blekinge, man kan då undvika dyra och tidskrävande 

överklagandeprocesser när kunderna anser att elnätbolagen tagit ut en 

oskälig avgift, exempelvis när telemaster sattes upp runt om I Blekinge och 

inget elnät beräknade avgifterna lika. 

Bedömning 

Undertecknad föreslår att Miljöteknik elnät följer elbranschens strävan och 

antar Energimarknads-inspektionens metod för fastställande av skäliga 

anslutningsavgifter. Metoden bygger på avstånd och säkring bilaga 2. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunfullmäktige att godkänna elanslutningsavgifter för Miljöteknik elnät 

i enlighet med presenterat förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna elanslutningsavgifter för Miljöteknik elnät 

i enlighet med presenterat förslag. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten 

 

 


