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§ 166 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Tommy Andersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 167 Dnr 2019-000248 009 

Information från Ronneby Miljö & Teknik AB- Plan för 
fiber till landsbygden  

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB ger information om arbetet med och planen för 

fiber till landsbygden.        

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Tommy 

Andersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 168 Dnr 2018-000676 261 

Göholm 14:1 - Nytt avtal med Gö Båtsällskap angående 
Göhamn 

 

Sammanfattning  

Gö båtsällskap önskar längre avtalstid pga att de ämnar investera i t ex Y-

bommar. Befintligt avtal behöver också förtydligas med bland annat vilken 

yta de disponerar.  

Bedömning 

 Att ersätta bojar och bojstenar med Y-bommar kommer att ge fler och bättre 

båtplatser.  

Förslag till beslut 

 Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna och skriva under avtalet.  

Teknik-fritid- och kulturnämndens förslag 2019-03-14 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner förslag till avtal med följande 

förändring och tillägg: 

 

-  Punkt fem i avtalet omformuleras på så sätt att det sätts en 

arrendeavgift om 11 000 kronor per år. Avgiften ska indexregleras 

utifrån KPI med oktober 2018 som basmånad. 

 

Förvaltningen uppdras i och med detta att förändra skrivningen i avtalet 

enligt nämndens intention, i enligt med ovan, och översända detsamma, 

tillsammans med detta protokollsutdrag till kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till föreslaget avtal med 

förändringen att det under punkt 15, förutsättningar för avtalets giltighet, 

ändras så att det tydligt framgår att avtalets giltighet är beroende av ett 

positivt besked av kommunfullmäktige i Ronneby kommun.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna avtalet mellan Ronneby kommun och Gö 

båtsällskap med följande förändring: 

- Punkt 15, förutsättningar för avtalets giltighet, ändras så att det 

tydligt framgår att avtalets giltighet är beroende av ett positivt besked 

av kommunfullmäktige i Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 169 Dnr 2019-000147 253 

Ronneby 27:1 försäljning av mark östra piren 

 

Sammanfattning  

 1852 Marin & Fritid AB önskar köpa ca 7000 kvm mark på östra piren för 

att etablera båtförvaring och därefter vidareutveckla verksamheten med 

fullständig båtservice och båttillbehörsförsäljning.   

Bedömning 

Företaget 1852 Marin & Fritid AB önskar köpa mark på östra piren 

(benämnt område för verksamheter ca 7000 kvm på bifogad karta). På 

området vill man bygga bland annat vinterförvaring för båtar. En 

vidareutveckling av verksamheten med liknelse från Karlskrona är den 

fortsatta planen. Det innebär service och förvaring av båtar samt försäljning 

av båttillbehör. Markpriset är satt till 220 kronor kvadratmetern. Kommunen 

och företaget har en tät dialog gällande utformning av bland annat stängsel 

och placering av byggnader för att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett 

attraktivt östra piren. För att försäljningen ska kunna genomföras krävs en 

avstyckning som köparen bekostar. Utöver köpesumman tillkommer 

samtliga anslutningsavgifter.  

 

På försäljningsområdet finns det i den övergripande miljöundersökningen 

potentiella punkter med förorenad mark. Marksanering är beslutad av 

fullmäktige och genomförs under våren 2019. Köparen är informerad om 

detta. 

Förslag till köpekontrakt finns upprättat.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 170 Dnr 2019-000229 251 

Björnen 10, markanvisning 

 

Sammanfattning  

Acasa Bostad AB är intresserad av att bebygga fastigheten Björnen 10 med 

bostäder i form av hyresrätter. På fastigheten pågår detaljplanearbete som 

beräknas klart hösten 2019. För att kunna planera och projektera för 

bebyggelsen har ett markanvisningsavtal framtagits. Ett markanvisningsavtal 

ger exploatören ensam rätt att projektera på fastigheten inom en begränsad 

tid. Köp av fastigheten genomförs efter godkännande av kommande 

bebyggelse och påbörjad exploatering.   

Bedömning 

Bostadsföretaget Acasa Bostad AB (läs mer här: http://www.acasabostad.se/ 

) är intresserade av att exploatera och bebygga fastigheten Björnen 10 med 

bostäder i form av hyresrätter. Företaget har bland annat tidigare byggt i 

Linköping (Vallastaden där Bomässan var 2017). Företaget är intresserade 

av träbyggnationer och miljömässig hållbarhet vilket passar bra in i Ronneby 

kommuns profil.  

 

På Björnen 10 pågår detaljplanearbete som beräknas klart hösten 2019. 

Samrådsutställning för detaljplanen har varit i vinter. Exploatören följer 

detaljplanearbetet. 

 

För att kunna planera och projektera för bebyggelsen har ett förslag till 

markanvisningsavtal tagits fram. Ett markanvisningsavtal ger exploatören 

ensam rätt att projektera på fastigheten inom en begränsad tid. Köp av 

fastigheten genomförs efter godkännande av kommande bebyggelse och 

påbörjad exploatering. Värdering på fastigheten är beställd (men inte 

levererad ännu) för att säkerställa rätt försäljningsvärde. Priset är föreslaget 

att tas i BTA och inte i kvadratmeter tomt.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat 

markanvisningsavtal.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14(82) 
2019-04-15  

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 171 Dnr 2018-000595 214 

Detaljplan för kv Svarven 1 mfl 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2019-03-20 § 71  

Plan- och byggenheten har i enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2017-

09-28 § 310 upprättat förslag på detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. i Ronneby 

kommun.  

 

Planen syfte är att i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) möjliggöra 

för en centralt belägen grundskola i Ronneby stad samt en idrottshall. Vidare 

syftar detaljplanen till att säkra utrymmet för friyta som en tillgång för den 

pedagogiska verksamheten samt vara en plats för aktivitet och återhämtning. 

Detaljplanen möjliggör även för användningarna kontor och viss typ av 

verksamheter. Detta så att ett centralt beläget kvarter kan nyttjas mer 

flexibelt över en längre tidsperiod.   

 

Befintlig industrilokal är tänkt att renoveras till en 4-9 skola och inrymma 

cirka 700 elever. Idrottshallen är en helt ny byggnad i nära anslutning till 

skolan. Detaljplanen är en del av det pågående skolprojektet Framtidens 

skolor.  

 

Detaljplanen har föregåtts av diverse utredningar. Med hänsyn till närheten 

till både järnväg och vägar är frågor om säkerhet och hälsa viktiga frågor att 

hantera i detaljplanen. Det handlar till exempel om att detaljplanen reglerar 

säkerhetsavstånd, möjlighet till skyddsåtgärder mot buller samt riktning på 

friskluftsintag. Detaljplanen medger yta för att ändra och förbättra 

trafiksituationen inom planområdet vilket ökar säkerheten och tryggheten 

inom området. Till detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. har en social 

konsekvensanalys med barnperspektiv genomförts.  

 

Samråd genomfördes mellan 8 oktober till och med den 30 oktober. 

Planförslaget har justerats efter inkomna synpunkter. Sedan samrådet har en 

Översiktlig miljöteknisk markundersökning genomförts, bullerutredningen 

har utvecklats och beräkningarna kompletterats med fler bullerskydd.   

 

Granskning genomfördes mellan 28 januari till och med den 18 februari. 

Planförslaget har förtydligats enligt inkomna synpunkter, men föranleder 

inga stora justeringar av planförslaget.  
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Planen genomförs som ett utökat förfarande och beräknas kunna antas av 

kommunfullmäktige i maj/juni 2019.     

Bedömning 

Planförslaget innebär att intentionen i Översiktsplan Ronneby 2035 om att 

utveckla befintligt verksamhetsområde söder om Ronneby centrum till tätort 

följs. Samtidigt innebär det att skolan hamnar inom ett pågående 

verksamhetsområde vilket innebär en annan struktur, trafik och utformning 

än vad tätortsbebyggelse brukar innebära.    

Då detaljplanen omfattar ett redan exploaterat område finns begränsat med 

yta för skolgården vilket ställer höga krav på dess utformning.  

 

Beslutet att skolan ska vara en 4-9 skola är inte baserat på platsens 

förutsättningar utan grundar sig på ett tidigare beslut som bland annat 

baserar sig på den pedagogik och förväntade sociala vinster som uppstår när 

mellan- och högstadium är inom samma verksamhet/byggnad.  

Planförslaget innebär att de östra delarna av Ronneby tätort får en 

grundskola vilket ökar tillgängligheten samtidigt som befintlig infrastruktur 

kan utnyttjas på ett effektivt sätt.      

Förslag till beslut 

Att miljö- och byggnadsnämnden godkänner detaljplanen för kv. Svarven 1 

m.fl. och därefter föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 

att anta detaljplanen för kv. Svarven 1 m.fl.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-03-20 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen för kv. 

Svarven 1 m.fl. och därefter föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kv. Svarven 1 m.fl. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

byggnadsnämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta detaljplanen för kv. Svarven 1 m.fl. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 172 Dnr 2018-000062 349 

Havsplan för Blekinges kustkommuner 

 

Sammanfattning  

Havsplanen är ett översiktsplanearbete som fortsätter 2019. Den 

mellankommunala havsplanen har varit utställd på samråd under tiden 2018-

02-21 till 2018-05-04.  

 

Kommunen har tillsammans med övriga kustkommuner i Blekinge beviljats 

KOMPIS-bidrag för att färdigställa havsplanen. Arbetet bedrivs nu till stor 

del med hjälp av konsult som upphandlats för uppdraget. Planen beräknas 

vara klar för utställning under våren/sommaren 2019 och för antagande 

under hösten 2019.  

Bedömning 

Under samrådstiden inkom synpunkter från bland andra Länsstyrelsen, 

regional organ och grannkommuner. Alla synpunkter redovisas i en 

samrådsredogörelse som även redovisar i vilken utsträckning synpunkterna 

har kunnat tillgodoses. Av samrådsredogörelsen framgår också vilka 

synpunkter som inte har kunnat beaktas i det nu reviderade planförslaget och 

skälen till detta. Samrådsredogörelsen ligger till grund för och motiverar 

förändringar i planförslaget. 

 

Inkomna synpunkter har framförallt rört hanteringen av intressekonflikter 

mellan naturskydd och energiproduktion till havs kontra Försvarsmaktens 

och sjöfartens intressen. Även havsplanens möjliga påverkan på fiskets har 

lyfts. 

 

I samrådet har vikten av mellankommunal dialog, men även dialog och 

samförstånd mellan myndigheter lyfts som en väg framåt. Här har även 

påpekats vikten av att se bortom kommun- och länsgränser för att hitta fram 

till bra helhetslösningar. 

 

Planförslaget har reviderats utifrån samrådssynpunkterna. Nedan beskrivs de 

övergripande förändringarna.  
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Plankartan har i huvudsak förändrats enligt följande:  

 Planområdets olika delområden ges nya beteckningar som ligger i 

linje med den statliga havsplaneringens sätt att benämna delområden. 

Genom ändringen kommer det mera tydligt framgår vilka 

användningar som har prioritet i respektive område. Till exempel Fn 

(8) utgör område där försvarsintresset har prioritet men där det även 

finns naturvärden att ta hänsyn till.  

 Nytt område Efn (12) med användning energiproduktion skapas för 

att täcka in det område inom vilket det finns ett tillstånd för 

vindkraftsanläggning vid Taggen. 

 Utpekade naturområde renodlas till sådana som baseras på områden 

med underliggande områdesskydd. Område 2b går upp i område Efn 

(12), nytt område med energiändamål. 

 Områden som redovisats som natur med grön färg på plankartan, 

men saknat beteckning - ges sådan. Områdena betecknas som område 

NF (3) och FN (4) på plankartan. 

 Små justeringar av gränser mellan områden för att samordna den 

kommungemensamma havsplanen med den statliga havsplaneringen 

som pågår parallellt. 

 Justerad redovisning av försvarsmaktens anspråk på plankartan så att 

alla riksintresseanspråk redovisas skrafferat på kartan. 

 

Planbeskrivningen har utvecklats i fler avseenden efter samrådet. Bland 

annat har Försvarsmaktens synpunkter föranleder ändringar. De avsnitt som 

berör hur Försvarsmaktens anspråk hanteras i förhållande till naturintressen 

kommer att förtydligas. Det handlar om Försvarsmaktens behov av att kunna 

märka ut militära farleder och influensområde för buller. Även förhållandet 

till utvinning och lagring av material samt fast infrastruktur och vattenbruk 

förtydligas. 

 

Hela planförslagskapitlet har uppdaterats och justerats i syfte att förtydliga 

konflikter mellan anspråk och havsplanens ställningstaganden. 

 

Gällande planeringsförutsättningarna har bland annat yrkesfiskets 

utbredning, omfattning och karaktär förtydligas. Det fiskas inte enbart inom 

områden som är av riksintresse för yrkesfisket. Beskrivningen gällande 
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sjöfarten har förtydligats och bland annat har sjöfartens betydelse för 

samhällsekonomi och näringspolitik lyftas fram.  

 

Konsekvensbeskrivningen har justerats och kompletterats i syfte att 

förtydliga och säkerställa en transparent och korrekt bedömning.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

skicka ut den mellankommunala havsplanen på utställning  

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 föreslår kommunstyrelsen att skicka ut den 

mellankommunala havsplanen på utställning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 173 Dnr 2018-000006 406 

Taxor måltidsverksamhet 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-03-14 § 34 

Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställs i Kommunfullmäktige 

och finns anslagna i kommunens författningssamling. Senaste höjning av 

taxor trädde i kraft 150101. Önskemål om ytterligare taxor har framkommit. 

Bedömning 

Nuvarande taxor härleds till KPI från 2015 årsmedel. Taxorna baseras på 

kostnaden att tillverka en portion lunch och behovet av mat för ett helt dygn 

med dithörande kostnader såsom livsmedel, personal, arbetskläder, 

utbildning, hyra, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial.  

 

Taxan täcker inte alla kostnader utan blir således subventionerad. Förslag på 

justering av taxor föreslås med år 2015 som basår och uppräkning enligt 

KPI. Önskemål har framkommit från förra förvaltningschefen för 

Äldreförvaltningen som önskar att boende med beviljat matabonnemang 2 

(enbart lunch) samt personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda 

boende skall erbjudas frukost och kvällsmat eftersom restaurangen är öppen 

och servering sker till boende med dygnsportion vid dessa tider. Förslag på 

nya taxor har tagits fram men då dessa taxor inte är behovsprövade och 

subventionerade blir kostnaden för kvällsmat högre än för lunch. Frågan är 

också om detta kan ses som otillbörlig konkurrens med lokala näringsidkare? 

Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i 

restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till 

respektive verksamhet. Samtidigt föreslås prisökning i enlighet med ökning 

av KPI. 

 

Tidigare Tekniska förvaltningen har föreslagit att förslaget går på remiss till 

ÄN, SN, UN, KPR och KFR vilket är gjort och remissvar har inkommit.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår teknik-fritid- och 

kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 
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nya taxor tillkommer enligt bilaga 

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten och ryms inte inom taxesättningen. 

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-03-14 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 

KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 

nya taxor tillkommer enligt bilaga 

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) och 

Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

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

kulturnämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

2. Taxorna justeras enligt bilaga. 

3. Nya taxor tillkommer enligt bilaga 

4. Prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 
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________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 174 Dnr 2019-000161 750 

Remiss från regeringskansliet - Slopad straffrabatt för 
unga myndiga (SOU 2018:85) 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-03-27 § 57 

Myndigheter fått en inbjudan att lämna synpunkter på betänkandet. 

 

Betänkandet 

 

Utredningens uppdrag var att lämna förslag på hur en slopad s k straffrabatt 

för åldersgruppen 18-20 år skulle utformas och att överväga olika modeller 

för straffmätning i åldersgruppen  

15-17 år. Utredningens uppdrag innebär skärpa straff för åldersgruppen 18-

20 år. Förslaget innebär i princip att åldersgruppen 18-20 år inte 

särbehandlas i lagstiftningen. Detta medför kraftiga straffskärpningar för 

många.  

För åldersgruppen 15-17 år har fyra olika modeller tagits fram av 

utredningen.  

Alternativ 1, innebär ingen förändring jämfört med idag och är det alternativ 

som utredning förespråkar.  

Övriga alternativ innebär olika former av straffskärpningar för 

åldersgruppen. 

Socialtjänstens uppdrag förändras inte avseende åldersgruppen 15-17 år vid 

alternativ 1. Vid alternativ 2-4 skulle sannolikt antalet ungdomar som döms 

till ungdomstjänst öka och fler ungdomar skulle föras över till 

kriminalvården. Enligt betänkandet är det sannolikt att de effekterna tar ut 

varandra.  

 

De huvudsakliga förslagen i betänkandet är: 

 Den s k ungdomsreduktionen vid straffmätningen tas bort för 

åldersgruppen 18-20 år 

 Kravet på särskilda skäl för att döma till fängelse i åldersgruppen 18-

20 år tas bort 

 Möjligheten att döma till ungdomstjänst tas bort för åldersgruppen 

18-20 år 

 Återfall i brott kan ge strängare straff från 18 års ålder mot 21 år idag 

 Möjligheten att döma till ungdomsvård för åldersgruppen 18-20 år 

tas bort  
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 Flera förslag till förändringar redovisas för åldersgruppen 15-17 år. I 

betänkandet förordas att inga förändringar görs för åldersgruppen 15-

17 år. 

 

Socialnämndens yttrande 

 Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort 

särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att 

kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott för den 

åldersgruppen. 

 Att fler unga personer kommer att dömas till fängelsestraff ställer 

krav på en utökad och förbättrad samverkan mellan kriminalvård och 

socialtjänst, för att minska de för individen negativa följderna av ett 

fängelsestraff.  

 För socialtjänstens del innebär förslaget ett minskat ansvar för 

insatser mot kriminalitet i åldersgruppen 18-20 år eftersom 

möjligheten till överlämnande till ungdomsvård och ungdomstjänst 

försvinner.   

 Socialtjänstens insatser behöver som följd av förslagen i större 

utsträckning riktas mot stöd och rehabilitering efter avslutat 

fängelsestraff. Hur ett sådant stöd ska utformas och finansieras 

diskuteras enligt socialnämndens uppfattning inte tillräckligt i 

betänkandet. 

 Socialnämnden instämmer i betänkandets bedömning att en 

minskning av den s k tröskeleffekten inte ensamt kan motivera en 

straffskärpning för åldersgruppen 15-17 år. 

Enligt socialnämndens uppfattning är de organisatoriska och ekonomiska 

effekterna av de förändringarna inte tillräckligt utredda eller beaktade i 

betänkandet.      

Förslag till beslut 

Att socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna ovanstående 

remissyttrande.      

Socialnämndens beslut 2019-03-27 

Socialnämnden beslutar att anta följande såsom sitt yttrande i ärendet och 

översända detsamma till kommunstyrelsen: 

 Socialnämnden i Ronneby anser att förslaget att ta bort 

särbehandlingen av åldersgruppen 18-20 år gör det tydligt att 

kriminalvården har ansvaret för påföljder vid brott för den 

åldersgruppen. 
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 Att fler unga personer kommer att dömas till fängelsestraff ställer 

krav på en utökad och förbättrad samverkan mellan kriminalvård och 

socialtjänst, för att minska de för individen negativa följderna av ett 

fängelsestraff. 

  

 För socialtjänstens del innebär förslaget ett minskat ansvar för 

insatser mot kriminalitet i åldersgruppen 18-20 år eftersom 

möjligheten till överlämnande till ungdomsvård och ungdomstjänst 

försvinner. 

   

 Socialtjänstens insatser behöver som följd av förslagen i större 

utsträckning riktas mot stöd och rehabilitering efter avslutat 

fängelsestraff. Hur ett sådant stöd ska utformas och finansieras 

diskuteras enligt socialnämndens uppfattning inte tillräckligt i 

betänkandet. 

 

 Socialnämnden instämmer i betänkandets bedömning att en 

minskning av den s k tröskeleffekten inte ensamt kan motivera en 

straffskärpning för åldersgruppen 15-17 år. 

 Enligt socialnämndens uppfattning är de organisatoriska och 

ekonomiska effekterna av de förändringarna inte tillräckligt utredda 

eller beaktade i betänkandet.   

 

 Att socialnämnden är orolig för den ökade grövre brottsligheten som 

går allt lägre ner i åldrarna och att nämnden inte tycker alternativen 

för åldrarna 15-17 är tillfredsställande utredda i betänkandet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke Johansson (SD), Kenneth 

Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen, i sitt yttrande till regeringskansliet framhåller att all 

straffrabatt bör tas bort.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande. 
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Tommy Andersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget som lämnats till 

socialnämnden. 

 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till Tommy Anderssons (S) yrkande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen yttra följande: 

- Ronneby kommun, genom kommunstyrelsen, framhåller att all 

straffrabatt bör tas bort. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 175 Dnr 2019-000200 101 

Nämndernas internkontrollplan 2019 (ej KS) 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden, socialnämnden, teknik-, fritid- och 

kulturnämnden, utbildningsnämnden, äldrenämnden och 

överförmyndarnämnden har beslutat om internkontrollplaner för 2019. Dessa 

delges härmed kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att notera handlingarna till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan ställningstagande av arbetsutskottet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 176 Dnr 2019-000234 003 

Ändring av reglemente teknik-, fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Med anledning av att spellagen (2018:1138) och spelförordningen 

(2018:1475) har ersatt lotterilagen (1994:1000) fr.o.m. 1 januari 2019 har 

teknik-, fritid- och kulturnämndens särskilda uppgifter i 2 kap. 4 § i 

reglementet reviderats. Nämnden ansvarar även för lag (1982:636) om 

anordnande av visst automatspel, vilket socialnämnden har gjort hittills.  

 

I övrigt har mindre språkliga justeringar gjorts.      

Bedömning 

1 januari 2019 trädde spellagen (2018:1138) och spelförordningen 

(2018:1475) i kraft, lotterilagen (1994:1000) upphävdes i samband med det. 

De särskilda uppgifterna i 2 kap. 4 § i reglementet för teknik-, fritid- och 

kulturnämnden har därmed ändrats så att nämnden nu ansvarar för 

kommunens uppgifter enligt de nya bestämmelserna.  

 

Socialnämnden har tidigare ansvarat för kommunens skyldigheter enligt lag 

(1982:636) om anordnande av visst automatspel. I samband med 

revideringen av reglementet har en dialog förts med förvaltningscheferna för 

socialförvaltningen och teknik-, fritid- och kulturförvaltning tillsammans 

med kommundirektören som är eniga om att teknik-, fritid- och 

kulturnämnden hädanefter även ska ansvara för skyldigheterna enligt lag om 

anordnande av visst automatspel.  

 

Mindre språkliga justeringar har gjorts i reglementet.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i teknik-, fritid- och 

kulturnämndens reglemente.      

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 föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i teknik-, fritid- och 

kulturnämndens reglemente. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 177 Dnr 2019-000228 303 

Begäran om yttrande angående begäran om tillsyn av 
Ronneby kommuns anordnande av kommunalt VA i 
Gyön och Garnanäs 

 

Sammanfattning  

En begäran från fyra fastighetsägare har inkommit till Länsstyrelsen om 

tillsyn av Ronneby kommuns anordnande av kommunalt vatten och avlopp i 

Gyön och Garnanäs. Fastighetsägarna begär att Länsstyrelsen förelägger 

kommunen att anordna kommunal VA-försörjning för samtliga fastigheter i 

Gyön/Garnanäs, med högst prioritet och med förtur framför alla andra 

områden som är upptagna i kommunens VA-plan 2018, i enlighet med 

prioritetsordningen i VA-planen och att arbetet ska vara slutfört 2020. 

 

För att kunna utreda frågan behöver länsstyrelsen svar på följande frågor. 

 

1. Med anledning av tidigare förelägganden om utbyggnad av 

verksamhetsområde för VA har ni i media uttalat er att Gyön och 

Garnanäs måste vänta. Träskobacken ska vara klart 2021 och 

Vieryd/Väbynäs ska vara klart 2023. Redogör för hur utbyggning 

som ligger senare än er planering för utbyggnad senast 2020 i nu 

aktuellt område försenar. 

 

2. Enligt er nuvarande VA-plan, planeras knappt ett område om året 

byggas ut. Redogör för hur ni bedömer att ni uppfyller 6 § lag om 

allmänna vattentjänster med nuvarande utbyggnadstakt. 

 

Bedömning 

Ärendet har skickats till Miljöteknik för yttrande. 

 

 Miljötekniks svar på länsstyrelsens fråga 1. 

 

Ronneby kommun, kommunfullmäktige, antog 2018-04-26 en revidering av 

VA-planen. Reviderat dokument enligt följande: 
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Järnavik   2018 

Bökevik   2018 

Väbynäs Norra  2018 

Kullåkra   2021 

Lilla Kulleryd  2021 

Gyön-Garnanäs  2022 

Gärestad   2023 

Yttre Stekön  2024 

Spjälkönäs  2025 

Yxnarum   2025 

 

Jordö, Röaby, Fällö, Spjälkö, Edestad, Vieryd, Vieryd södra, Dragsnäs, 

Dragsnäs udde och Klimpvägen är upptagna för utbyggnad 2030+. 

 

Efter att vi har fått föreläggande från Länsstyrelsen, 2018-12-13, om att 

inrätta verksamhetsområde för VA i Träskobacken senast 2021-12-31 samt 

föreläggande om att inrätta verksamhetsområde i Vieryd och Vieryd södra 

senast 2023-12-31 så måste vi ändra turordningen i redan fastställd Va-plan. 

Va-planen som antogs 2018-04-26 är bl. a. prioriterad med hänsyn till dels 

skyddsintressena om människors hälsa dels till skyddsintressena om miljön 

enligt LAV (2006:412) lagen om allmänna vattentjänster. 

 

Förslag till reviderad Va-plan fördes upp till Ksau för beslut 2019-03-11. 

Beslutet blev att Ksau föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att utbyggnadsplanen i antagen Va-plan ändras till: 

 

Träskobacken  2021 

Vieryd   2023 

Vieryd södra  2023 

Kullåkra   2025 

Lilla Kulleryd  2025 

Gyön-Garnanäs  2027 
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Yttre Stekön  2028 

Spjälkönäs  2029 

Yxnarum   2029 

 

Jordö, Röaby, Fällö, Spjälkö, Edestad, Vieryd, Vieryd södra, Dragsnäs, 

Dragsnäs udde och Klimpvägen är upptagna för utbyggnad 2035+. 

 

Miljötekniks svar på länsstyrelsens fråga 2. 

Va-planen som antogs 2018-04-26 och den Va-plan som föreslås att gälla 

efter att de båda föreläggandena om att inrätta verksamhetsområde i både 

Träskobacken och Vieryd/Vieryd södra är mycket ambitiöst lagd med 

hänsyn till områdenas komplexitet dels när det gäller utredning och 

projektering dels när det gäller markåtkomst och byggnation.  

Att bygga ut områdena med tätare intervall än vad som är föreslaget är 

orimligt. 

 

Med den gedigna Va-plan som grund så har vi ett bra underlag till hur vi ska 

prioritera våra utbyggnadsområden så vi uppfyller kraven i 6 § i lagen om 

allmänna vattentjänster utan att vi ska behöva föreläggas att inrätta 

verksamhetsområden. Om länsstyrelsen förelägger kommunen att inrätta 

kommunal VA försörjning i Gyön/Garnanäs så kullkastar det hela vår 

utbyggnadsplan och VA-plan. 

 

Va-plan antagen 2018-04-26 

https://ronneby.se/download/18.a5a2baf1641e72c11cd7ec/1529569798802/

VA-plan%20Ronneby%20kommun.pdf 

 

Handläggning av ärendet 

Begäran om yttrande från Länsstyrelsen angående tillsyn av Ronneby 

kommuns anordnande av kommunalt vatten och avlopp i Gyön och Garnanäs 

inkom till kommunstyrelsen och miljöteknik 2019-03-25  med ett krav på att 

yttrandet ska ha inkommit till Länsstyrelsen den 12 april 2019. En svarstid 

som är orimlig när flera parter är inblandade som det ju är i VA-frågor. En 

begäran om förlängd svarstid mailades in till Länsstyrelsen som beviljade 

den med ett nytt slutdatum 30 april. Om ett ärende ska behandlas på ett 

https://ronneby.se/download/18.a5a2baf1641e72c11cd7ec/1529569798802/VA-plan%20Ronneby%20kommun.pdf
https://ronneby.se/download/18.a5a2baf1641e72c11cd7ec/1529569798802/VA-plan%20Ronneby%20kommun.pdf
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korrekt sätt, där alla parter får yttra sig, så krävs minst tre månaders 

remisstid. En svarstid som Länsstyrelsen i fortsättningen bör hålla sig till. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar yttrandet som sitt eget.        

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att det i remissvaret till Länsstyrelsen tydliggörs att om 

Länsstyrelsen i fortsatt kontinuerlig utsträckning avser förelägga kommunen 

att inrätta kommunal VA försörjning för olika områden så omkullkastas hela 

kommunens utbyggnadsplan och VA-plan.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar yttrandet som sitt eget med tillägget 

att det tydliggörs att om Länsstyrelsen i fortsatt kontinuerlig utsträckning 

avser förelägga kommunen att inrätta kommunal VA försörjning för olika 

områden så omkullkastas hela kommunens utbyggnadsplan och VA-plan. 

________________ 

Exp: 

Karin Lundberg, miljösamordnare (för vidarebefordran till Länsstyrelsen) 
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§ 178 Dnr 2018-000356 303 

Remiss från länsstyrelsen - Utbyggnad av 
verksamhetsområde för vatten och avlopp i Vieryd och 
Väby 

 

Sammanfattning  

 Länsstyrelsen beslutar med stöd av 37 § förvaltningslagen om rättelse av 

beslut 567-1905-2018,beslutat 2018-12-17. Rättelsen utgör ändring av de 

uppräknade fastigheterna till att nu omfatta 

 

I övriga avseenden gäller fortfarande beslut 567-1905-2018. 

 

Vid en översyn av de upptagna fastigheterna visade det sig att listan var 

inkorrekt. För att omfattas av 6 § lag om allmänna vattentjänster ska 

fastigheterna ligga i samlad bebyggelse, vilket inte alla uppräknade 

fastigheter gjorde. Länsstyrelsen har därför rättat förteckningen över vilka 

fastigheter som ska ingå i föreläggandet. 

Bedömning 

Miljötekniks bedömning 

Länsstyrelsen har i sin rättelse tagit bort de fastigheter som enligt praxis inte 

ingår i begreppet större sammanhang och därmed inte ska ingå i 

verksamhetsområde. Detta utesluter inte anslutning via avtal för vissa men 

det bygger då på verklig kostnad och på ömsesidig frivillighet. Gäller 

följande fastigheter i beslut 567-1905-2018 
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Vieryd 1:12 

Vieryd 1:28 

Vieryd 1:27 

Vieryd 1:21 

Vieryd 2:21 

 

Vidare bör beaktas med ”rättad” fastighetslista:  

Väby 2:14 anges – fastigheten finns ej i fastighetsregistret – troligen 

knappningsfel och att det är Väby 12:14 som menas . 

 

Väby 12:2 är helt borttagen från listan – på fastigheten finns 2 

bostäder/adresser – en gård (Hjälmserydsvägen 37) och en bostad på 

arrendetomt (Väbyvägen 82) – det vi tyckte var tveksamt var om gården 

skulle ingå i VO och det har LST gått på – däremot bör bostaden på 

arrendetomten ingå i VO – vi bör ta med denna när vi utökar VO – behövs 

dock inget föreläggande för det 

 

Väby 9:28 fanns ej med i föreläggandet heller, inte ens före rättning – ligger 

dock på sådant sätt att denna också bör tas med i VO – behövs dock inget 

föreläggande för den heller – kan vi göra ändå. 

 

Betyder slutligen att miljöteknik inte anser att kommunen bör ha något att 

erinra förutsatt att den icke existerande fastigheten Väby 2:14 tas bort – i 

övrigt ligger rättelsen i linje med hur vi tycker.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott antar yttrandet som sitt eget.  

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 antar yttrandet som sitt eget. 

________________ 
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Exp: 

Karin Lundberg, miljösamordnare (för vidarebefordran till Länsstyrelsen) 
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§ 179 Dnr 2019-000235 012 

Folkhälsorådet verksamhetsberättelse 2018 och 
verksamhetsplan 2019 

 

Sammanfattning  

 Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för 

en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för tillväxt, en god 

välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en rad 

folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna.  

 

Syftet med folkhälsorådets är att medverka till en långsiktig och hållbar 

samhällsutveckling och tillsammans med andra aktörer främja en god 

folkhälsa i Ronneby kommun. Folkhälsorådet fungerar som en styrgrupp för 

olika folkhälsoinsatser som exempelvis ANDTS (alkohol, narkotika, doping, 

tobak, spel) och barnrättsfrågor. Rådet är ett forum för utbyte och spridning 

av information samt stöd vid folkhälsoarbetet inom Ronneby kommun.  

 

Inför verksamhetsår 2019 har det skett en sammanläggning av folkhälsorådet 

och välfärdsrådet. Benämning av rådet från och med 2019 är folkhälsorådet. 

Ärendet om sammanläggning av råden och folkhälsorådets 

uppdragsbeskrivning har beslutats av kommunstyrelsen 2019-01-08 (KS 

2019/ § 24). 

 

Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att 

hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska 

mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och 

riket.  

I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2018 prioriteras fyra 

målområden: 

 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Barns och ungas uppväxtvillkor 

3. Fysisk aktivitet 

4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel  
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Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad 

som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för 

nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga 

verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan 

uppnås.  

 

Folkhälsopolicyn har inför 2019 förlängts till och med 2020.  

 

Verksamhet 2018 

 

För 2018 har det gjorts ett folkhälsobokslut. Folkhälsobokslutet är ett 

underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas översikt av 

statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit 

till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn. 

Folkhälsobokslutet för 2018 redovisas som bilaga till ordinarie bokslut. 

 

Under 2018 har resultatet från LUPP- enkäten analyserats och 

kommunicerats med berörda förvaltningar. Utifrån resultatet har det 

identifieras utvecklingsområden och utformats förslag på insatser som ska 

vara ett underlag för nämnder och förvaltningars utvecklingsarbete för barn 

och unga i kommunen. 

 

Folkhälsorådet har under 2018 drivit frågan om fler rökfri zoner och miljöer 

i kommunen.  

 

Som en del av kommunens feriearbete och TBU (tobaksfri barn och unga i 

Blekinge) erbjöds ungdomar sommarjobb med fokus på tobaksförebyggande 

arbete. 

 

Under året har det genomförts ett antal informationsinsatser kopplat till 

drogförebyggande arbetet; kampanjen HejDå alkoholskador, 

informationsinsats - TÄNK OM och informationsmaterial om cannabis riktat 

till föräldrar.  

Arbetet med det våldsförebyggande programmet MVP (mentorer i 

våldsprevention) har utvecklats ytterligare genom att kommunen utbildat 
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egna utbildare i programmet. Metoden sprids nu även till gymnasieskolan i 

kommunen.    

 

Samverkansgruppen Hedsam (samverkan mot hedersrelaterat våld och 

förtyck) har utvecklat ett utbildningspaket för skolan som ska starta upp 

under våren 2019.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen och 

verksamhetsplanen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 180 Dnr 2019-000239 012 

Verksamhetsberättelse lokala BRÅ 2018 

 

Sammanfattning  

 För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i 

Ronneby Kommun ett lokalt brottsförebyggande råd (lokala BRÅ). Det 

lokala BRÅ, som är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och 

organiseras utifrån de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala 

aktörer.  

 

Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby 

kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's 

verksamhet är följande: 

I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet. 

Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.  

 

Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens 

trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra, 

Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till 

trygghetsmätningarna. Resultatet av trygghetsmätningen för 2018 har 

presenterats i Kommunfullmäktige under februari 2019. 

 

Nattvandringsverksamheten för föreningar i Ronneby kommun har fortsatt 

under 2018. Med nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande 

rådet stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer, samt bidra till en 

ökad trygghet i centrum och vid behov runt om i kommunen. Projektet är ett 

samarbete mellan Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby. Under 

2018 genomfördes 20 vandringar av totalt sex föreningar. Verksamheten 

finansieras även av externa intressenter genom frivillig sponsring. 

 

För fjärde året i rad arrangerade lokala BRÅ ett seminarium om hur man kan 

arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet var att med medverkande lyfta 

skolans roll och samarbetet mellan olika aktörer på skolans arena. Polisen, 

skolledning, elevhälsan, aktörer från fritid- och kulturverksamhet och 

socialtjänsten samt politiker inbjöds att medverka. 2018 års tema var 

interkulturell kunskap och de krockar som kan uppstå vid kulturmöten. En 
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kortare föreläsning inom ANDT-området gavs också. Föreläsningarna 

avslutades med erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.  

 

Under hösten 2018 genomfördes en trygghetsvandring i centrala Kallinge i 

syfte att definiera olika faktorer i miljön som kan påverka upplevelsen av 

trygghet, och underlätta att brott att begås. Det handlar exempelvis om 

belysning, förvaltning av fastigheter och trafiksituation.  

Deltagande var representanter från lokala BRÅ, Tekniska förvaltningen, 

fritidsverksamheten, hemtjänsten, högstadieskolan, polisen och 

fastighetsägare. En sammanställning över åtgärder för att öka 

trygghetsupplevelsen har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera 

inom sex månader. 

 

Föreläsningsdagen ”Underbara Ronnebyungdomar” arrangerades återigen 

under hösten 2018. Detta arrangemang som är en samverkan mellan 

utbildningsförvaltningen och lokala BRÅ når både ungdomar i åk. 8 och 

Gy.1. samt deras föräldrar. Cirka 700 ungdomar lyssnade under dagen till en 

föreläsning med temat självkänsla och framtidsdrömmar. 

Kvällsföreläsningen riktad till allmänhet och föräldrar var 2018 mer 

välbesökt än 2017 vilket kan förklaras av en tydligare marknadsföring från 

skolans sida. 

 

Under hösten 2018 har i BRÅ:s regi en samverkan mellan kommun, polis 

och Ronnebyhus påbörjats utifrån metoden Effektiv Samordning för 

Trygghet – EST i syfte att kontinuerligt erhålla en gemensam aktuell och 

lokal problembild. Metoden, som är beprövad och utvärderad, är utarbetad 

av Örebro universitet i samverkan med Örebro kommun och nationella BRÅ.  

Arbetet med lokal problembild i enlighet med EST ger struktur åt samverkan 

i det lokala brottsförebyggande arbetet, och ligger till grund för 

gemensamma insatser och prioriteringar i syfte att öka tryggheten i det 

offentliga rummet. En annan viktig faktor är att metoden bidrar till att göra 

det brottsförebyggande arbetet mer kunskapsbaserat och ger underlag till 

orsaksanalyser.  

Trygghetssamordnaren har ansvaret att driva och samordna EST- arbetet. 
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna Verksamhetsberättelse för lokala 

BRÅ 2018  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna verksamhetsberättelse för lokala BRÅ 

2018. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(82) 
2019-04-15  

 

  
 

 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 181 Dnr 2019-000223 007 

Årsredovisning för år 2018 samt beviljande av 
ansvarsfrihet - Samordningsförbundet i Blekinge Län 
(Finsam) 

 

Sammanfattning  

Årsredovisning för Samordningsförbundet i Blekinge Län för räkenskapsåret 

2018 är upprättad. Revisorerna i Samordningsförbundet tillstyrker att 

årsredovisningen godkänns och att förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet 

för den tid revisionen avser.      

Bedömning 

Ur lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommun och landsting § 26 citeras: 

 

”Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen, förbundsmedlemmarna och 

Arbetsförmedlingen. Förbundsmedlemmarna skall var för sig pröva frågan 

om styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall 

väckas”. 

 

När frågan om ansvarsfrihet har prövats av medlemmarna emotser 

Samordningsförbundet besked om detta.      

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelsen i 

Samordningsförbundet i Blekinge Län (Finsam).     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att i enlighet med revisorernas 

bedömning bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i 

Blekinge Län (Finsam).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen i 

Samordningsförbundet i Blekinge Län (Finsam). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 182 Dnr 2019-000226 007 

Årsredovisning för Cura Individutveckling 2018 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Cura Individutveckling har inkommit med 

årsredovisning och revisionsberättelse för år 2018.      

Bedömning 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att årsredovisningen 

godkänns och direktion och de enskilda ledamöterna i den samma beviljas 

ansvarsfrihet.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för direktion i Cura 

Individutveckling och de enskilda ledamöterna i den samma.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att, i enlighet med revisorernas 

redogörelse, bevilja ansvarsfrihet för direktion i Cura Individutveckling och 

de enskilda ledamöterna i den samma.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja ansvarsfrihet för direktion i Cura 

Individutveckling och de enskilda ledamöterna i den samma. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 183 Dnr 2019-000217 041 

Räddningstjänsten Östra Blekinge 
förvaltningsberättelse med årsbokslut 2018 

 

Sammanfattning  

Årsbokslut med förvaltningsberättelse samt revisionsberättelse för år 2018 

har inkommit från kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge.      

Bedömning 

Revisorerna tillstyrker i sin revisionsberättelse att årsredovisningen 

godkänns och ledamöterna i direktionen beviljas ansvarsfrihet.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Blekinges årsredovisning för år 2018 samt bevilja ledamöterna i 

direktionen ansvarsfrihet.         

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna 

kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinges årsredovisning för 

år 2018 samt bevilja ledamöterna i direktionen ansvarsfrihet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna kommunalförbundet Räddningstjänsten 

Östra Blekinges årsredovisning för år 2018 samt bevilja ledamöterna i 

direktionen ansvarsfrihet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 184 Dnr 2019-000220 805 

Ansökan om bidrag för genomförande av Lag-SM i 
Fälttävlan 2019 Rid-och körsällskapet Sporren 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-03-14 § 40 

Rid och Körsällskapet Sporren har den 22 november 2018 lämnat in en 

ansökan avseende genomförande av Lag-SM i Fälttävlan 2019 den 9-11 

augusti 2019 på 290 000 kr. 

 

Lag-SM är ett stort arrangemang som sträcker sig över tre dagar. Tävlingen 

vänder sig främst till ungdomar. I årets upplaga uppskattas 600 personer och 

220 hästar som ska tävlas i tre dygn i Bräkne-hobby. 

 

Bidraget ska användas till att iordningställa anläggningen i Blekinge 

Naturbruksgymnasium för att kunna hålla hög kvalitet på Lag-SM i 

fälttävlan 2019. 

 

De investeringar som görs kommer därefter vara till gagn både för den 

fortsatta verksamheten i föreningen, andra föreningar i kommunen och för 

verksamheten på Blekinge Naturbruksgymnasium.      

Bedömning 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen kan se värdet av att ha ett så stort 

arrangemang och ställer sig positiv till det men med nuvarande budget det 

finns inte utrymme för ett belopp på 290 000kr.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden ställer sig positiv till ansökan och beslutar 

att ärendet bereds vidare i Kommunstyrelse.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-03-14 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till ansökan samt 

översänder den till kommunstyrelsen för vidare beredning. 

Deltar i debatten 

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

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

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 185 Dnr 2019-000238 100 

Gemensamma intentioner för bostadsbyggande i 
Blekinge - En avsiktsförklaring mellan kommunerna i 
Blekinge län  

 

Sammanfattning  

Föreligger förslag till ”Gemensamma intentioner för bostadsbyggande i 

Blekinge ” för godkännande i kommunstyrelsen.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till ”Gemensamma intentioner för bostadsbyggande i Blekinge ”.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till ”Gemensamma 

intentioner för bostadsbyggande i Blekinge ”.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

förslag till ”Gemensamma intentioner för bostadsbyggande i Blekinge ”. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 186 Dnr 2019-000064 001 

Information om ny organisation för 
kommunledningsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tillförordnad kommundirektör Tommy Ahlqvist ger information om arbetet 

med en ny organisation för kommunledningsförvaltningen      

Deltar i debatten 

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

(C) och Tommy Andersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlqvist, tillförordnad kommundirektör 
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§ 187 Dnr 2019-000130 007 

Svar på granskningsrapport gällande granskning av 
löneutbetalningsprocessen 

 

Sammanfattning  

Revisionen har genomfört en granskning av hur kommunstyrelsen har 

arbetat för att säkerställa en korrekt och säker löneutbetalningsprocess.  

Granskningen har genomförts av Ernst & Young och avser 2018 års 

verksamhet.  

- Utifrån granskningen lämnas rekommendationer till 

kommunstyrelsen att: 

- Säkerställa att avvikelse systematiskt dokumenteras för att kunna 

kartlägga brister i löneutbetalningsprocessen 

- Genomföra riskanalyser avseende löneutbetalningsprocessen 

- Dokumentera utförandet och omfattningen av kontroller vid intern 

kontroll 

- Stödja nämnderna vid framtagandet av rutiner för manuella kontroller 

- Se över sparade semesterdagar och säkerställa att rutinen följs. 

Bakgrund 

Personalkostnader utgör en stor del av kommunens kostnader. De 

förtroendevalda revisorerna har bedömt det som angeläget att granska hur 

kommunstyrelsen arbetar för att säkerställa en korrekt och säker 

löneutbetalningsprocess.   

 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om styrning, uppföljning och 

intern kontroll är ändamålsenlig och tillräcklig avseende 

löneutbetalningsprocessen.  

I granskningen besvaras följande frågor: 

- Finns det en dokumenterad processbeskrivning? 

- Finns det ändamålsenliga rutiner som utförs i samband med 

löneutbetalningarna? Vilka programmerade kontroller finns i 

aktuellt HR-system och vilka manuella kontroller genomförs? 
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- Finns det ändamålsenliga rutiner för hantering av anställnings-

registret och är det säkerställt att inga obehöriga erhåller 

löneutbetalningar? 

- Vem sköter avstämningar av löner mot bokföringen? 

- Vem har behörighet att ändra fasta data i lönesystemet? 

- Har det genomförts någon riskanalys avseende 

löneutbetalningsprocessen? Är den i så fall dokumenterad och 

vilka åtgärder har vidtagits? 

 

Granskningen har skett genom dokumentstudier och intervjuer. Det har 

också genomförts en registeranalys som omfattat 5152 personer under 

perioden 2018-01-01 till 2018-09-30. 

Bedömning 

Granskningen har inte visat på några väsentliga felaktigheter i samband med 

löneutbetalningar. Däremot påvisas behovet av en systematisk och 

dokumenterad riskbedömning. F n saknas även en dokumenterad 

avvikelserapportering, och behovet av ett sådant blir tydligt.  

En omvärldsfaktor som påverkar riskbedömningen är också det faktum att 

omsättning både på medarbetare och chefer är högre idag än tidigare. Det 

medför ett ökat kontinuerligt utbildningsbehov, för att ha en rimlig 

kunskapsnivå i hela organisationen.  

 

Granskningen har således påvisat viktiga åtgärdsområden. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att  

 

Ge personalchefen i uppdrag att vidta rekommenderade åtgärder utifrån 

revisionsrapporten, samt att återrapportera till Kommunstyrelsen i samband med 

bokslut för 2019.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S) 

och Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall tilltjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

personalchefen i uppdrag att vidta rekommenderade åtgärder utifrån 

revisionsrapporten, samt att återrapportera till Kommunstyrelsen i samband 

med bokslut för 2019. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 188 Dnr 2019-000242 805 

Ansökan om medfinansiering Kallinge Folkets Hus 

 

Sammanfattning  

Kallinge Folkets Hus förening sökte redan i december 2016 om 

medfinansiering i samband med att föreningen skulle ansöka om 

investeringsbidrag hos Boverket. Föreningens ansökan hos Boverket avsåg 

främst åtgärder för att förbättra inomhusklimatet i föreningens lokaler samt 

energisparande åtgärder. 

Enligt föreningens ansökan planerade man att genomföra följande: 

Isolering av vind 100 000: - 

Byte av fönster och dörrar 600 000: - 

Nytt ventilationssystern 100 000: - 

Nytt plåttak 300 000: - 

Totalt beräknad kostnad: 1100 000: -  

Föreningens ansökan omfattade även ansökan om kommunalt 

investeringsbidrag för åtgärdande av brandtrappa och ny dränering. Dessa 

båda åtgärder har beräknads till 200 000 kronor. 

 

2017-04-04 § 114 beslutade Kommunstyrelsen: 

- bevilja Kallinge Folkets Hus förenings ansökan om 

medfinansiering med 330 000 kronor vilket motsvarar 30 

% av det investeringsbidrag som föreningen ansökt om 

hos Boverket, under förutsättning att Boverket beviljar 

ansökta medel. 

- bevilja Kallinge Folkets Hus förenings ansökan om 

investeringsbidrag om totalt 200 000 kronor avsedda att 

användas till brandtrappa och dräneringsåtgärder. 

- finansiering sker genom kommunstyrelsen konto för 

oförutsedda utgifter. 

Under 2018 ansökte Kallinge Folkets Hus förening om bidrag till allmänna 

samlingslokaler, Boverkets Diarienummer 7301/2018, Ärendenummer 1062 

9900.  

Boverket begärde komplettering av bidragsansökan 2019-03-06 en 

komplettering skickades in av Kallinge Folkets Hus förening 2019-03-19. 
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Boverket meddelade också att beslut i ärendet kommer att tas under maj 

2019. Efter kontakt med handläggare på Boverket meddelade de att beslut 

kommer att tas mellan de 15 maj och 31 maj. Beslut i dessa ärende tas bara 

en gång per år. 

Bedömning 

Bidragsansökan till Boverket är på 1 963 000 kr, vilket framgår av 

nedanstående sammanställning: 
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Kallinge Folkets Hus förening har gjort följande förtydligande, kostnaden för 

byggnadsåtgärder utgörs av fönster- och dörrbyte på framsidan av 

byggnaden, kostnaden för fasta inventarier utgörs av, byte av diskmaskin, 3 

st kylskåp, 3 st spisar, tvättmaskin, samt byte utav diskbänk och kylbänk. 

Av sammanställning framgår beräknat bidrag från Boverket, 981 500 kr, 50 

%, samt sökt bidrag från kommunen, 893 500 kr, 45,5 %. 

Det framgår också av bidragsansökan att Folkets hus förening har dålig 

ekonomi och har därmed ej heller möjlighet att tillföra egna medel eller söka 

banklån för att finansiera den planerade renoveringen 

Kommunstyrelsen har 2017 beslutat om medfinansiering, 330 000 kr, under 

förutsättning att Boverket beviljar ansökta medel.  

2017 beviljades och utbetalades också ett investeringsbidrag på 200 000 kr, 

avsedda att användas till brandtrappa och dräneringsåtgärder. Dessa 

investeringsåtgärder är inte genomförda. Av nedanstående sammanställning 

framgår beviljade bidrag till Kallinge Folkets Husförening 2016, 2017 och 

2018. 

 

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att 

- bevilja Kallinge Folkets Hus förenings ansökan om medfinansiering 

med 893 500 kr vilket motsvarar 45,5 % av det investeringsbidrag 

som föreningen ansökt om hos Boverket, under förutsättning att 

Boverket beviljar ansökta medel, 

- finansiering sker genom Kommunstyrelsens konto för oförutsedda 

utgifter. 

Bidragssammanställning Kallinge Folkets Hus

År

Typ av 

bidrag

Beviljat 

belopp Utbetalt Bidraget avser

2016 Anl/lokalbidrag 160 350 kr 160 350 kr

2017 Anl/lokalbidrag 160 350 kr 160 350 kr

Investeringsbidrag 200 000 kr 200 000 kr Brandtrappa o dränering

Medfinansiering 330 000 kr Medfinansiering 30% av

sökt belopp hos Boverket

2018 Anl/lokalbidrag 131 250 kr 131 250 kr

Investeringsbidrag 10 000 kr 10 000 kr Fiberanslutning

Investeringsbidrag 75 000 kr 75 000 kr Inventarier, bord och stolar
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Deltar i debatten 

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

och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för 

komplettering av följande uppgifter: 

- Redovisning av vad de 200 000 kronor som tidigare beviljats 

för brandtrappa och dräneringsåtgärder använts till.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för komplettering av 

följande uppgifter: 

- Redovisning av vad de 200 000 kronor som tidigare beviljats för 

brandtrappa och dräneringsåtgärder använts till. 

________________ 

Exp: 

Per Engkvist, handläggare  
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§ 189 Dnr 2019-000005 101 

Delegationsbeslut 2019 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

1. Återrapportering av delegationsbeslut vad gäller personalfrågor, 

kommunledningsförvaltningen/kommundirektör. 

2. Delegationsbeslut avseende upphandling. 

3. Delegationsbeslut avseende personalfoton.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 190 Dnr 2018-000524 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ny lekplats på 
Hyndekullavägen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Utdrag från Medborgarförslaget: ”Lekplatsen upp på Hyndekullavägen togs 

bort och nu är det bara en stor gräsplan där. Det är många barn i området och 

dom saknar lekplatsen. Vi tycker det borde komma en ny lekplats på samma 

ställe”.   

Bedömning 

 Lekplatsen togs bort enligt Lekplatsutredningen som antagits politiskt. 

TFK:s bedömning är det finns ett flertal lekplatser i närområdet som barnen 

kan använda.   

Förslag till beslut 

 TFK föreslår KSAU att föreslå KS att avslå medborgarförslaget.  

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 föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 191 Dnr 2018-000271 109 

Besvarande av medborgarförslag - Ta bort de fyra 
parkeringsplatserna längs Rosengatan, så passage kan 
ske  

 

Sammanfattning  

 I ett medborgarförslag som inkommit till Tekniska förvaltningen att ta bort 

de fyra parkeringsplatserna längs Rosengatan så att man kan passera där 

igenom. Det är mycket onödig trafik genom parkeringen Kv. David. Den 

parkeringen har blivit en genomfart.       

Bedömning 

 Syftet med nya trafikomläggningen var att få bort genomfarten på 

Rosengatan-Strandgatan, dubbelrikta Rosengatan och Drottninggatan från 

Kungsgatan till Kv. David, skapa så många p-platser som möjligt och att de 

som besöker Ronneby Centrum ska kunna ta sig snabbare och lättare till/från 

p-platserna på Kv. David. Tas de fyra parkeringsplatser bort som finns i 

medborgarförslaget, kommer genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och 

Strandgatan att öka och det var inte syftet med trafikomläggningen. 

Rosengatan och Drottninggatan från Kungsgatan ska inte användas som 

genomfartsgata till Strandgatan utan de vägar är till för de som ska parkera 

på Kv. David  

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

avslå förslaget om att plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag 

på Rosengatan med motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan 

och Strandgatan kommer att öka.  

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till 

medborgarförslaget.  
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Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V) yrkar 

bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

tjänsteförslaget.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget om att plocka bort de fyra 

parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med motiveringen att 

genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 192 Dnr 2018-000125 109 

Besvarande av medborgarförslag - Tag bort de fyra 
parkeringsplatserna som blockerar Rosengatan 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag som har inkommit till Tekniska förvaltningen 

beskrivs att den senaste trafikomläggningen – Kungsgatan – Rosengatan – 

Strandgatan – Drottninggatan har blivit i stort sett bra men trafik till 

Strandgatan från Rosengatan och Drottninggatan leds nu via den stora 

parkeringsplatsens utfart. I medborgarförslaget tycks att detta hade fungerat 

bra om man inte anlagt fyra parkeringsrutor även på själva Rosengatan och 

blockerat denna. I skrivelsen menar medborgaren att bilar från Rosengatan 

kör nu slalom genom den stora parkeringen för att hitta den kortaste vägen 

till utfarten till Strandgatan, med dagliga incidenter som följd. 

 

Kommuninvånaren i sitt förslag föreslår att ta bort de fyra parkeringsrutorna 

som blockerar Rosengatan. I förslaget tycker invånaren att de fyra p-

platserna används idag av boende på Rosengatan som ”privata” 

parkeringsplatser och att det finns alltid lediga platser inne på den stora 

parkeringen.  

Bedömning 

Syftet med nya trafikomläggningen var att få bort genomfarten på 

Rosengatan-Strandgatan, dubbelrikta Rosengatan och Drottninggatan från 

Kungsgatan till Kv. David, skapa så många p-platser som möjligt och att de 

som besöker Ronneby Centrum ska kunna ta sig snabbare och lättare till/från 

p-platserna på Kv. David. Tas de fyra parkeringsplatser bort som finns i 

medborgarförslaget, kommer genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och 

Strandgatan att öka och det var inte syftet med trafikomläggningen. 

Rosengatan och Drottninggatan från Kungsgatan ska inte användas som 

genomfartsgata till Strandgatan utan de vägar är till för de som ska parkera 

på Kv. David.   

Förslag till beslut 

 Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att 

avslå förslaget om att plocka bort de fyra parkeringsplatserna som finns idag 

på Rosengatan med motiveringen att genomfartstrafiken mellan Kungsgatan 

och Strandgatan kommer att öka.  
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Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V), Bengt Sven 

Åke Johansson (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) och Roger Gardell (L) yrkar bifall till 

medborgarförslaget.  

 

Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V) yrkar 

bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

tjänsteförslaget.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget om att plocka bort de fyra 

parkeringsplatserna som finns idag på Rosengatan med motiveringen att 

genomfartstrafiken mellan Kungsgatan och Strandgatan kommer att öka. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 193 Dnr 2018-000723 109 

Besvarande av medborgarförslag - hyr ut Espegården 
till KRIF 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag har inkommit om att om att hyra ut Espegården till 

KRIF hockey.  

 

Medborgarförslaget bifogas.  

 

Medborgarförslaget har inte skickats på remiss då miljö- och 

byggnadsnämnden har upprättat en detaljplan för det aktuella området.  

 

Espegården ingår i förslag till detaljplan för Björnen 10 i Ronneby kommun. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning med nya bostäder, 

centrumändamål och skola i ett centralt läge.   

Bedömning 

Detaljplan för Björnen 10 i Ronneby kommun pågår enligt kommunens 

mark- och exploateringschef och markanvisningsavtal är under politisk 

behandling. Då intressent finns till marken och tillträde önskas när 

detaljplanen vunnit laga kraft bör Espegården inte hyras ut under denna korta 

tid. Detaljplanen beräknas vara klar höst 2019.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktig att utifrån bedömningen ovan avslå medborgarförslaget.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 194 Dnr 2018-000626 109 

Besvarande av medborgarförslag - Utbildning av 
hemtjänstpersonal i HLR och utrusta hemtjänstfordon 
med hjärtstartare 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-03-27 § 45 

Kommunfullmäktige remitterade till äldrenämnden på sammanträdet 2018-

10-31 2018-000626 § 266 medborgarförslaget att utbilda hemtjänstpersonal 

i HLR och att utrusta hemtjänstfordon med hjärtstartare.  

Utbildning i hjärt- lungräddning för medarbetare i äldreförvaltningen ligger i 

2019 års utbildningsplan och ska hemtjänstfordon utrustas med hjärtstartare 

krävs en utredning om ansvar för verksamheten, organisation, kostnader, 

service av utrustning, konsekvenser för brukare och patienter inom hemtjänst 

och hemsjukvård samt tidsplan för eventuellt genomförande. 

Vidare behövs ställningstagande avseende larmorganisation och andra 

huvudmän och frivilligorganisationer. 

 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående 

anses besvarat. 

Bedömning 

Medborgarförslaget är att utbilda hemtjänstpersonal i HLR och att utrusta 

hemtjänstfordon med hjärtstartare.  

HLR är förkortning av hjärt-lungräddning. Forskning säger att vid ett 

hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går om 

ingen behandling sätts in. Det är av livsavgörande betydelse att någon snabbt 

larmar 112 och påbörjar hjärt- lungräddning och inom fem minuter bör 

hjärtstartare anslutas i väntan på ambulans, räddningstjänst eller polis.  

Räddningstjänsten bistår kommunerna med utbildning i HLR mot ersättning 

om man önskar. Sedan 2019 är utbildning i hjärt-lungräddning för 

medarbetare en del i äldreförvaltningens utbildningsplan. 

En hjärtstartare är halvautomatisk och läser själv av om personen har 

hjärtstopp eller inte och kan därför användas av alla, även personer utan 

medicinsk utbildning. Hjärtstartaren ger tydliga och enkla röstinstruktioner. 
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För eventuellt kunna utrusta hemtjänstfordon med hjärtstartare krävs dock 

utredning om formerna för detta. Bland annat behövs utredning om ansvar 

för verksamheten, organisation, kostnader, service av utrustning, 

konsekvenser för brukare och patienter inom hemtjänst och hemsjukvård 

samt tidsplan för eventuellt genomförande. Vidare behövs ställningstagande 

avseende larmorganisation och andra huvudmän och frivilligorganisationer.      

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående 

anses besvarat.       

Äldrenämndens beslut 2019-03-27 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget med hänvisning till ovanstående 

anses besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 195 Dnr 2018-000141 109 

Besvarande av medborgarförslag - förläng badbryggan 
i Kuggeboda  

 

Sammanfattning  

 I ett medborgarförslag föreslås att den nya badbryggan i Kuggeboda 

åtgärdas då den upplevs som allt för rank och ostadig särskilt för äldre 

personer. Det föreslås att bryggan kompletteras med ytterligare två 

längdsektioner och en ramp med räcke vid sidan om så att även personer 

med rullator kan gå i vattnet.  

Bedömning 

Förlaget har varit på remiss till fritid- och kulturnämnden. Förvaltningen 

skriver i sitt förslag till yttrande att fritid- och kulturförvaltningen ser positivt 

på förslaget och ser över möjligheten att verkställa detta, såvida inga 

praktiska hinder föreligger. Vad gäller framtida skötsel föreslås en dialog 

med samhällsföreningen samt genom revidering av skötselavtal. Vid en 

telefonkontakt med ordföranden ställer sig samhällsföreningen positiv till 

fortsatt skötsel. Idag finns det ramper för funktionsnedsatta i Järnavik och 

Ekenäs, vilket är kommunens mest besökta badplatser. Det följer ett 

regelverk kring detta. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

ställa sig positiva till medborgarförslaget. Förvaltningen undersöker 

möjligheten att komplettera bryggan samt att placera en ramp med räcke vid 

sidan av bryggan eller att hitta andra lösningar som ligger i linje med 

förslaget. Detta sker i dialog med samhällsföreningen. Arbetet pågår och 

beräknas färdigställas under 2018. Finansieringen av kompletterade 

flytbryggor samt ramp sker inom befintlig ram. 

 

Frågan om hur frågan har hanterats efter nämndens sammanträde har ställts 

vid ett par tillfällen till fritid- och kulturförvaltningen respektive teknik-, 

fritid- och kulturförvaltningen. Enligt det svar som nu inkommit så har en 

badramp köpts in till badplatsen. Medborgarförslaget har därmed fått gehör 

hos ansvarig nämnd och förvaltningen samt även verkställts. 

Kommunfullmäktige förslås dock att anse medborgarförslaget vara besvarat 

även om det i praktiken har blivit ett bifall.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.  

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 föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 196 Dnr 2016-000209 014 

Besvarande av motion om avgiftsfri kollektivtrafik, från 
Vänsterpartiet Ronneby 

 

Sammanfattning  

Vänsterpartiet föreslår i en motion att Ronneby kommun utreder 

förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. De argument 

som framförs är  

- ”Miljöskäl - kostnadsskäl gör att fler lämnar bilen och åker 

kollektivt. Minskat utsläpp och slitage på vägarna.  

- Utveckling av landsbygden - när fler åker kollektivt ökar behovet 

av fler turer vilket leder till att man kan bo i ytterområden och 

ändå ta del av centralortens utbud av service, handel, kultur, 

idrott med mera. 

- Ökad tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser – minskat 

bilberoende för personer som lever i tätorter. 

- Genusperspektiv - det finns statistik som visar att det ofta är 

mannen som mest använder familjens bil. Med satsning på 

kollektivtrafiken gynnar det kvinnors resande. 

- Ökad attraktionskraft - en väl utbyggd och avgiftsfri 

kollektivtrafik kan bidra till ökad inflyttning till vår kommun 

samt stärka besöksnäringen. 

- Ekonomiskt- minskat behov av upphandling av skolskjutsar. Det 

har i praktiken även visat sig att behovet av färdtjänst minskar. 

- Socialt- äldre tar sig ut oftare och knyter sociala kontakter och 

håller sig därigenom friskare.”   

Bedömning 

Kollektivtrafiken är viktig ur ett samhällsekonomiskt och 

kommunalekonomiskt perspektiv. WSP har i en utredning 2018 tittat på dels 

de direkta ekonomiska budgeteffekterna men också de mer indirekta 

effekterna på måluppfyllnad. För kommunerna handlar de direkta 

ekonomiska effekterna om ett minskat behov av att bygga ut samt underhålla 

vägar och gator, minskat behov av parkeringsplatser samt ökade bruttolöner 

och skatteintäkter. För politisk måluppfyllnad har kollektivtrafiken betydelse 

inom en rad områden som ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet, ökad 

rättvisa och jämställdhet samt minskat utanförskap, minskade klimatutsläpp 

och energiförbrukning, ökad tillväxt, regional utveckling och växande 
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arbetsmarknadsregioner, samt att det ska bli lättare för arbetslösa att få 

arbete. 

Landstingen och regionerna har ekonomiska effekter främst inom sjukvården 

genom förbättrad hälsa med vardagsmotion, minskad påverkan av buller och 

luftföroreningar mm men också genom t ex stärkt regional utveckling.  

 

De argument som framförs i motionen gäller i huvudsak för kollektivtrafik 

som sådan och inte särskilt för avgiftsfri sådan. T ex ger avgiftsfri 

kollektivtrafik inte ökad tillgänglighet till friluftsliv och naturupplevelser om 

inte det finns kollektivtrafik som trafikerar områden lämpliga för friluftsliv 

eller med naturupplevelser. När det gäller skolskjutsar finns det ingen 

anledning att i Ronneby kommuns fall utgå från att avgiftsfri kollektivtrafik 

skulle ge ett minskat behov av upphandlad skolskjuts. Fördelarna finns 

främst att hämta inom miljöområdet samt inom folkhälso- och sociala 

området.  

 

Enligt motionen så har ett flertal kommuner tagit beslut om avgiftsfri 

kollektivtrafik. Det stämmer att kommuner som t ex Avesta, Hallstahammar 

Ockelbo, Kiruna, Älvsbyn och Kristinehamn har eller har haft avgiftsfri eller 

mycket starkt reducerad avgift. Några av dessa har valt att återgå till normal 

taxa. Det är främst ekonomiska skäl som ligger bakom detta. Kristinehamn t 

ex klarade inte att finansiera det utökade kapacitetsbehovet som uppstod då 

det blev en ökning av antalet resande. Ockelbo har av ekonomiska skäl 

tvingats dra ner på turutbudet. De utvärderingar som gjorts visar på en 

ökning av kollektivtrafikresandet på mellan 30 och 250 %. Kommuner har 

olika geografiska och strukturella förutsättningar vilket bidrar till de mycket 

varierande resultaten. Störst effekt har konstaterats i tätortstrafik medan 

ökningen på landsbygden enbart varit några enstaka procent. Samtliga 

kommuner som infört avgiftsfri kollektivtrafik är invånarmässigt mindre än 

Ronneby kommun. Det linje- och turutbud som redovisas är också betydligt 

mindre än det som finn  i Ronneby och de kostnader kommunerna har för 

kollektivtrafiken är betydligt lägre. 
Av motionen framgår inte om det är samtlig kollektivtrafik inom kommunen 

dvs busstrafik, tågtrafik och öppen närtrafik. De exempel som studerats ovan 

har enbart omfattat busstrafik. 

 

Ronneby kommun har tidigare betalat dryg 24 miljoner kronor för 

kollektivtrafik. Det inbegriper busstrafik, tågtrafik, färdtjänst och 

tilläggstrafik buss men är exklusive båttrafik. Även Landstinget har betalat 

för trafik i Ronneby kommun. Intäkterna från biljetter motsvarar, utslaget på 

samtliga trafikslag i Blekinge, 45,5 % av kostnaden för trafiken. Det innebär 

att kollektivtrafiken i länet subventioneras med drygt 54 % (Trafikanalys 

2017). 
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Tidigare fördelningsprincip har varit att nettokostnader för kollektivtrafiken 

fördelas mellan finansiärerna som är Blekinges fem kommuner och 

Landstinget Blekinge. Kostnadsfördelningen har sett lite olika ut beroende 

på trafikslag. T ex har kostnadsdelarna Tågtrafik, Kustbusstrafik, Sjukresor, 

Beställningsmottagning och kringkostnader som t.ex. Information, 

Marknadsföring och Försäljningskostnader betalats av Landstinget till 50 % 

och 50 % av kommunerna. Mellan kommunerna fördelas kostnader efter 

invånarantal. För kostnader för Linjetrafik på land, Närtrafik och Färdtjänst 

så har det betalats till 58 % av den kommun där trafiken utförs och 42 % av 

Landstinget. I övrigt har respektive finansiär, eller flera finansiärer, kunnat 

uppdra åt Region Blekinge att upphandla och driva trafik och bekostar då 

detta på egen hand, s k tilläggstrafik.  

 

Om man räknar på kostnaderna och Landstinget i snitt betalar 45 % av 

nettokostnaden och kommunen resten så blir den totala nettokostnaden för 

kollektivtrafiken inom Ronneby kommun ca 35 mkr. Detta utgör 54 % av 

den verkliga kostnaden. Det innebär en total kostnad på ca 64 mkr dvs om 

landstinget ej skulle velat ta kostnaden för avgiftstrafik skulle Ronneby 

kommun få en högre kostnad med 40 mkr.   

 

 

Sedan årsskiftet är dock kollektivtrafikkostnaderna överförda till Region 

Blekinge via skatteväxling som genomförs i och med bildandet av 

regionkommunen Region Blekinge. Ronneby kommun har därmed mindre 

inflytande över kollektivtrafiken inom kommunen. Om kommunen väljer att 

gå vidare med förslaget om avgiftsfri kollektivtrafik, måste Region Blekinge 

ersättas för det intäktsförlust som uppstår. Hur stor denna kostnad blir beror 

på hur stora delar av kollektivtrafiken som skulle bli avgiftsfri. Hur 

ersättning kan ske nu efter att skatteväxling är gjord måste också i så fall 

utredas vidare.  

 

En avgiftsfri kollektivtrafik kan ge en mervärdeseffekt inom flera områden. 

En samhällsekonomisk analys har dock inte kunnat göras pga att det kräver 

specialistkompetens samt tydligare förutsättningar. Det som dock är klart är 

att den ekonomiska belastningen införandet skulle medföra för kommunen är 

mycket stor.  
 

Med ovanstående som utgångpunkt föreslås därför att förslaget att utreda 

förutsättningarna för avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen avslås. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V) och 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar på att motionen ska anses 

besvarad. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 197 Dnr 2019-000170 139 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om att införa förbud mot tiggeri i 
kommunens Allmänna ordningsföreskrifter 

 

Sammanfattning  

En kommun får ha lokala allmänna ordningsföreskrifter förutsatt att de är 

förenliga med ordningslagen. Denna motion innebär ett förslag på att 

kommunen skall införa en föreskrift som förbjuder aktivt och passivt tiggeri 

i kommunen. Ett sådant förbud är för långtgående gällande det geografiska 

tillämpningsområdet och är därmed inte förenligt med gällande lagstiftning. 

Motionen ska därmed avslås.      

Bedömning 

Motionen medför ett förslag om att kommunen ska införa ett förbud mot 

aktivt och passivt tiggeri i de lokala ordningsföreskrifterna.  

 

Motionären hänvisar till Högsta förvaltningsdomstolens dom, mål nr 2149-

18, där Vellinge kommuns införande av ett förbud mot passiv 

pengainsamling (tiggeri) i deras lokala ordningsföreskrifter, på särskilt 

utpekade och begränsade platser i kommunen, inte ansågs strida mot 

ordningslagen (1993:617), OL.   

 

Att en kommun får upprätta en lokal ordningsföreskrift fastställs i 3 kap. 8-

11 §§ OL. 3 kap. 12 § 2 men OL reglerar att en föreskrift inte får ”[…] lägga 

onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i 

den enskildes frihet.” Enligt förarbetena (prop. 1992/93:210 s. 142) till 

införandet av paragrafen skall en lokal ordningsföreskrift endast införas om 

behovet finns och det skall noga prövas vilka bestämmelser som behövs 

samt deras geografiska tillämpningsområde inom kommunen. Det ska 

därmed noga övervägas huruvida införandet av en allmän ordningsföreskrift 

är befogat och användas med viss restriktivitet.  

 

För att ett förbud ska vara förenligt med ordningslagen behöver kommunen 

inte kunna påvisa att det redan finns en ordningsstörning, utan en föreskrift 

kan införas i förebyggande syfte. Ett förbud måste dock begränsas till att 

omfatta de områden där störningen utgör, eller kan tänkas utgöra, ett 

problem. Jfr RÅ 1997 ref 41 där ett förbud mot förtäring av bl.a. vin och 
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starköl på kommunens samtliga offentliga platser ansågs vara för 

långtgående.  

 

Domstolen slog också fast, i målet ovan, att ett förbud behöver vara tydligt 

och syfta till att upprätthålla ordningen.  

 

Att införa ett förbud i enlighet med förslaget i motionen är för omfattande 

och opreciserat och därmed inte förenligt med ordningslagen. Enligt ovan 

nämnda rättsfall är ett liknande förbud som omfattar hela kommunen för 

långtgående. Motionen skall därför avslås.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V) och 

Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med 

tjänsteförslaget. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla motionen röstar ja. 

De som önskar avslå motionen röstar nej.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges två (2) ja-röster och 

fem (5) nej-röster, varefter ordförande finner att arbetsutskottet avslå 

motionen. 
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Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M)  X  

Kenneth Michaelsson (C)  X  

Roger Gardell (L)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Peter Bowin (V)  X  

Nicolas Westrup (SD) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD) X   

Totalt 2 5  

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 198 Dnr 2017-000426 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tim Svanberg (C) om att införa resestipendium för 
studerande vid högskola/universitet 

 

Sammanfattning  

Motionen presenterar ett förslag om att kommunen ska införa resestipendium 

för månadskort till kollektivtrafiken för de som bor i kommunen och studerar 

på högskola/universitet på annan ort.  

 

Utredningen visar att det inte finns några juridiska hinder mot införandet av 

ett sådant stipendium, men att det är problematiskt att förutse vilka kostnader 

och effekter stipendiet skulle kunna innebära. Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen föreslås administrera resestipendierna.      

Bedömning 

Det finns inga juridiska hinder mot att som kommun införa ett så kallat 

resestipendium som enskilda ska ha möjlighet att söka. 

Likställighetsprincipen, 2 kap. 3 § KL, innebär att samtliga 

kommunmedlemmar ska behandlas lika. Att ge personer inom en viss 

kategori en ekonomisk ersättning strider inte mot likställighetsprincipen 

förutsatt att alla inom den kategorin behandlas lika.  

 

Att införa ett resestipendium som kommunmedlemmarna har möjlighet att 

söka kräver att en rutin för genomförandet införs. Fullmäktige behöver 

fastställa riktlinjer för resestipendiet och någon förvaltning måste ansvara för 

administrationen samt att kostnaden för det beaktas i budgeten. Teknik-, 

fritid- och kulturförvaltningen bör ligga nära till hands att administrera 

resestipendierna, då de hanterar bidrag på området. Det är svårt att i förväg 

förutspå hur många ansökningar som kommer att inkomma till kommunen, 

och därmed vilken arbetsbelastning och kostnad det kommer att medföra. 

Det är svårt att inom ramen för besvarandet av denna motion utreda vilka 

effekter ett införande av ett resestipendium skulle innebära, exempelvis att 

fler börjar studera eller att fler väljer att bo kvar i kommunen under 

studietiden.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att införa resestipendium i Ronneby kommun förutsatt 

att teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har ekonomiska medel och 

förutsättningar i övrigt.       

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 199 Dnr 2019-000010 101 

Information från kommunikationsenheten 

 

Sammanfattning  

Kommunikationschef, Johan Sandberg, ger information om aktuellt i 

verksamheten.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V) och 

Tommy Andersson (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunikationschef, Johan Sandberg  
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§ 200 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande information vad avser kurser och konferenser: 

- Region Blekinge, Dialogmöten om framtidsinriktad nulägesanalys 

och prioriteringar framöver för Blekinge 

- Region Blekinge, Temamöte – Scenarier för Blekinge 2050  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ledamöterna i arbetsutskottet 

får medverka på ovanstående konferenser om så önskas.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de ledamöter i arbetsutskottet som 

önskar rätt att medverka på ovanstående konferenser om så önskas. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 201 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

 

- Länsstyrelsen Blekinge, Beslut om valaffischering EP-valet 2019 

- PRO Listerby-Johannishus, Framtidsutsikter för Johannishus 

- Region Blekinge, Samhälleliga utmaningar är våra utmaningar 

- Solveig Silverin, Frågor kring 5G 

- SKL, Cirkulär 19:11, 19:13, 19:14, 19:15, 19:16, 19:17,  

- Styrel, Information till KSO 

 

Protokoll 

- Cura Individutveckling 2019-03-01 

- Folkhälsorådet 2019-02-19, 2019-03-19  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningarna till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


