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§ 113 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

- Ärende om ”Ansökan om förskottsutbetalning i stöd av tillfälligt lån-

Saxemara IF” lyfta in som ärende 37 på dagordningen. 

 

Malin Norfall (S) föreslås att justera dagens protokoll.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna dagordningen samt 

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

________________ 
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§ 114 Dnr 2018-000181 356 

Ny taxekonstruktion VA 

 

Sammanfattning  

Information och genomgång av förslag till ny taxekonstruktion för vatten 

och avlopp föredras.      

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) 

och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Kennet Michaelsson (C) yrkar på att notera informationen till protokollet, att 

inriktningen ska vara att den nya taxekonstruktionen för vatten och avlopp 

börjar gälla från och med förste september 2018 samt att en inbjudan till en 

informationsträff med anledning av ärendet skickas ut till ledamöter och 

ersättare i kommunfullmäktige samt presidiet i styrelsen för Ronneby Miljö 

& Teknik AB.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet, att inriktningen ska vara att den nya taxekonstruktionen för 

vatten och avlopp börjar gälla från och med förste september 2018 samt att 

en inbjudan till en informationsträff med anledning av ärendet skickas ut till 

ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige samt presidiet i styrelsen för 

Ronneby Miljö & Teknik AB. 

 

Datum och tid för informationsträffen bestäms till 2/5 klockan 18:00.  

________________ 

Exp: 

Conny Miketinac, VA-chef Ronneby Miljö & Teknik AB 
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§ 115 Dnr 2017-000718 007 

Granskningsrapport - Granskning av internkontroll 

 

Sammanfattning  

 Ernst & Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Ronneby 

kommun granskat kommunens arbete med intern kontroll i syfte att bedöma 

om det sker ändamålsenligt. 

 

Deras sammanfattande bedömning är att Ronneby kommun till viss del har 

en tillfredsställande intern kontroll. Bedömningen grundas på avsaknaden av 

dokumenterade och strukturerade risk- och väsentlighetsanalyser samt en s k 

bruttorisklista som säkerställer att de mest kritiska processerna hanteras i 

internkontrollplanerna.  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar EY: 

 

1. att ansvariga nämnder tillser att det genomförs en 

systematisk och dokumenterad risk- och 

väsentlighetsanalys inkl ta fram en s k bruttolista, 

2. kommunstyrelsen att upprätta riktlinjer/mallar avseende 

dokumentation av internkontrollen, såväl kring risk- och 

väsentlighetsanalysen som kring uppföljningen av 

kontrollmomenten, 

3. kommunstyrelsen att se över att antalet kontrollmoment i 

den egna planen inte sker på bekostnad av kvalitén i 

genomförda kontroller, samt 

4. kommunstyrelsen att tillse att kommunfullmäktige tar del 

av internkontrollplanerna och uppföljningarna av dem. 

Bedömning 

I ett internkontrollarbete är det viktigt att alla arbetar systematiskt och på ett 

liknande sätt. Följande kommentarer ges till föreslagna rekommendationer:  

 

1. Några enheter/förvaltningar arbetar redan med s k 

bruttolistor. Att arbeta med en bruttolista där risker i 
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verksamheten analyseras skulle innebära ett bättre 

totalgrepp. Enheterna/förvaltningarna analyserar då sin 

verksamhet på ett djupare plan, även de risker som kanske 

inte är så stora, och vet då varför man valt bort dessa risker 

men lyfter fram andra. De risker som valts bort har man 

automatiskt med sig inför framtida riskarbete och kan då 

återigen se över och bedöma dessa. På så sätt bör en ny 

rutin med s k bruttolistor inte innebära merarbete.  

 

2. Anvisningar för hur man ska göra sin risk- och 

väsentlighetsanalys finns i nuläget i 

tillämpningsföreskrifterna. Det finns även anvisningar steg 

för steg kring hur uppföljningen ska gå till d v s vilka 

frågor som ska besvaras. Det är dock möjligt att dessa 

behöver ses över och förtydligas eller kompletteras för att 

förstärka dokumentationen.  

 

 

3. Kommunstyrelsen består av flera enheter som allihop har 

olika uppgifter. Detta innebär att det finns många processer 

att ha kontroll över. Då det är många personer direkt 

inblandade och verksamhetsutvecklaren har en 

samordnande och även en kvalitetssäkrande funktion i 

internkontrollarbetet, föreligger ingen risk, utifrån 

nuvarande volym, att kvalitén blir lidande p g a t ex 

tidsbrist. Dock kan det finnas fördelar att framöver enas 

kring vissa gemensamma risker i verksamheten som ska ses 

över.   

 

Av 6 kap 1 § 2 st KL framkommer att styrelsen har uppsiktsplikt över övriga 

nämnders verksamhet. Detta gäller bl a att den interna kontrollen är 

tillräcklig (6 kap 7 § KL). I kommunstyrelsens reglemente framgår i 7 kap 1 

§ punkt 2 att styrelsen ska följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna. 

Då det inte finns något i granskningsrapporten som pekar på att nämnderna 

missköter sitt arbete med internkontroll finns det ingen anledning att lyfta 

frågan till kommunfullmäktige. Det kan dock vara bra att känna till att 

möjlighet finns för styrelsen att om den ser att den interna kontrollen i en 

nämnd inte fungerar och nämnden trots påpekanden inte åtgärdar detta, får 

styrelsen, med förslag till åtgärder, lyfta frågan till fullmäktige. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att lämna 

följande yttrande: 

 

Det finns fördelar med att samtliga förvaltningar/nämnder upprättar s k 

bruttolistor när det gäller risk- och väsentlighetsanalyser. Det kan också vara 

bra att se över riktlinjer, mallar och dokumentation kring bedömning av risk 

och väsentlighet samt uppföljning av internkontrollmoment. 

Kommunledningsförvaltningen får därför i uppdrag att se över nuvarande 

internkontrollreglemente och tillämpningsföreskrifter med fokus på 

ovanstående problemområde.  

 

Utifrån nuvarande volym av internkontrollmoment i kommunstyrelsens 

internkontrollplan ser kommunstyrelsen inga risker att kvalitén på 

uppföljningarna blir lidande.  

 

Vidare är det kommunstyrelsen som har uppsiktsplikt över nämnderna och 

det finns inget i granskningsrapporten som tyder på att kommunens 

internkontrollarbete fungerar så bristfälligt att internkontrollplaner och 

uppföljningar av dessa måste lyftas till kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) stället proposition på framfört yrkande 

och finns att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 116 Dnr 2018-000094 101 

Internkontrollplan 2018 för 
kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten 

 

Sammanfattning  

 Kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten har tagit fram 

förslag till internkontrollplan för 2018.  

 

Enligt tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska 

internkontrollmoment som vid uppföljning av internkontrollmoment fick 

statusen ”Väsentlig avvikelse” tas upp i nästkommande års 

internkontrollplan. Förslaget inkluderar därför dessa internkontrollmoment. 

Här krävs en snabbare hantering av internkontrollmomenten då 

återrapportering förväntas i kommunstyrelsen redan i september månad. 

Berörda internkontrollmoment är: 

 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat: 

Kontroll av att kontroll av skatter och avgifter genomförs 

Kontroll av vilka fordon som används vid tjänsteresor 

Kontroll av vilka färdmedel som används vid tjänsteresor 

 

Enheten för kommunikation och turism: 

Rutiner för uppdatering (gäller publik webbplats) 

Kontroll av tillgänglighetsanpassning (gäller publik webbplats) 

Jämförelse mellan profilen och det material som produceras av enheterna 

(gäller grafisk profil) 

Aktualitet (gäller sociala medier)  

 

Näringslivsenheten: 

Att kommunens resepolicy följs 
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

 

besluta om internkontrollplan 2018 för kommunledningsförvaltningen och 

näringslivsenheten enligt bifogat förslag  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 117 Dnr 2017-000756 101 

Nämndernas internkontrollplan 2018 (ej KS) 

 

Sammanfattning  

 Socialnämnden, fritid- och kulturnämnden, utbildningsnämnden, miljö- och 

byggnadsnämnden och äldrenämnden har beslutat om internkontrollplaner 

för 2018. Dessa delges härmed kommunstyrelsen.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att lägga 

informationen till handlingarna  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 118 Dnr 2018-000025 101 

Uppföljning av internkontrollplaner 2017 för 
kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen och näringslivsenheten har gjort 

uppföljningar avseende 2017 års internkontrollplaner. Väsentliga avvikelser 

finns för följande internkontrollmoment: 

 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat: 

 Kontroll av att kontroll av skatter och avgifter 

genomförs 

 

Näringslivsenheten: 

 Att kommunens resepolicy följs 

 

Enheten för kommunikation och turism har inte gjort några uppföljningar. 

Berörda internkontrollmoment är här: 

 Rutiner för uppdatering av publik webbplats 

 Kontroll av tillgänglighetsanpassning av publik 

webbplats 

 Jämförelse mellan profilen och det material som 

produceras av enheterna 

 Aktualitet av sociala medier 

 

Enligt kommunens tillämpningsföreskrifter ska internkontrollmoment med 

väsentlig avvikelse vid uppföljningen följas upp och åtgärdas under 

nästkommande år.   
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att uppmana berörda enheter att, i de fall åtgärdsplaner saknas, snarast 

upprätta sådana för det fortsatta arbetet 

 

lägga informationen till handlingarna.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 119 Dnr 2018-000128 159 

Hemsändningsbidrag 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun utbetalar hemsändningsbidrag till livsmedelshandlare 

belägna utanför tätorterna. Detta hemsändningsbidrag omfattar dagligvaror 

till hushåll på landsbygd och lämnas till butik på landsbygden, som kör hem 

dagligvaror till enskilda konsumenter. Bidraget är idag 80 kr per 

hemsändning. Vilket innebär att vi tillsammans med Karlshamn betalar 

minst i länet. Kommunen erhåller sedan ett bidrag på 50% av summan från 

Länsstyrelsen.      

Bedömning 

 Stöd till kommersiell service kan lämnas som hemsändningsbidrag till 

kommuner som helt eller delvis bekostar hemsändning av dagligvaror till 

hushåll. Bidrag får lämnas endast om sändningen sker på ändamålsenligt sätt 

och utan onödiga kostnader. Ronneby kommun betalar idag ut hemsändning 

till följande butiker; ICA Nära Johannishus, Träffpunkten Backaryd och 

Lanthallen i Bräkne-Hoby. Senaste höjning av hemkörningsbeloppet 

beslutades av Kommunfullmäktige den 28 november 2002, KF § 194.  

  Tillgång till service på landsbygden är grunden för att ortsbor och företag 

ska trivas, verka och utvecklas. Tillväxtverket rapport ”Företagens behov av 

service i gles- och landsbygder” från undersökningar genomförda våren 

2017, visar tydligt på betydelsen av tillgång till kommersiell service i form 

av dagligvaror, post/paket och drivmedel. Denna typ av service är enligt 

rapporten en grundläggande förutsättning för att driva verksamheter på 

landsbygden. En service som hemsändningsbidrag kan vara en av flera 

grundläggande förutsättningar för den lokala handlaren att framgångsrikt 

driva sitt serviceföretag och därmed för orten att behålla den service detta 

innebär.  

Antal hemsändningar: 

Juli 2015- Juli 2016, 4696 st kostnad: 359 904 kr. 

Juli 2016- Juli 2017, 4085 st, kostnad: 315 376 kr     

Förslag till beslut 

 Ronneby kommun beslutar att höja sitt hemsändningsbidrag till 110 kr per 

hemsändning. Kostnaden föreslås tas inom Kommunstyrelsens budgetram.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.  

________________ 
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§ 120 Dnr 2018-000078 534 

Remiss - Regional bredbandsstrategi för Blekinge 
2018-2020 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har mottagit den regionala bredbandsstrategin för 

Blekinge 2018-2020 på remiss från Region Blekinge. Strategin har skickats 

ut på remiss till länets samtliga kommuner, Landstinget Blekinge, 

Länsstyrelsen i Blekinge, Post- och Telestyrelsen, bredbandsaktörer, 

organisationer och övriga som kan ha intresse av strategin. Synpunkter ska 

vara Region Blekinge tillhanda senast 31 mars 2018  

Bedömning 

Ronneby kommun anser att det hade varit önskvärt med ett bättre samarbete 

med kommunens bredbandssamordnare under arbetet med strategin. På 

grund av bristen av samarbete saknar strategin helt koppling och hänvisning 

till de kommunala strategierna, som redan är antagna för att uppnå målen för 

2020. 

 

Vidare har Ronneby kommun följande kommentarer kring strategin:  

 

Punkt 1.1 

Målen för 2025 bör förtydligas med ”Målen innebär att 98 procent bör ha 

tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 

1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 Mbit/s, och 0,1 procent bör ha 

tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025.” 

Punkt 1.2 

Nuläget bör inkludera en beskrivning om att stora delar redan har tillgång till 

bredband eller på gång att få och i kvarvarande områden är det inte säkert att 

det finns en kommersiell bäring. Privata aktörer kommer i många fall att 

vara beroende av bidrag. 

 

Vår uppfattning efter att ha träffat alla de stora leverantörerna är att 

ovanstående punkt gör att en helt privatfinansierad utbyggnad inte är möjlig i 

Ronneby Kommun. Någon form av offentlig finansiering kommer att krävas. 
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Punkt 1.3 

Det förutsätts på flera håll i strategin att fiber är lösningen och kravet. På 

andra håll, bl.a. i regeringens mål talas om teknikneutralitet. Strategin borde 

vara konsekvent i definition av mål och inte blanda, t.ex. ”fiber till alla”, 

”tillgång till bredband i hemmet och på arbetet”, ”minst 1gbit/sekund”. Den 

regionala strategin borde vara teknikneutral när regeringens mål är det.  

 

 

Punkt 2 

År 2018 ska det, enligt stycke 2, tas fram en helt ny bredbandsstrategi som 

kommer ta hänsyn till de bredbandsmål som gäller för år 2025. 

Bredbandsstrategi för 2018-2020 kommer härmed att snabbt spela ut sin roll. 

Vi tycker att arbetet med att ta fram en strategi för 2025 skulle prioriteras, då 

målen redan är kända. 

Punkt 5.3.2 

Var i kommunens organisation som bredbandsamordnaren är placerad beror 

på den kommunens förutsättningar. Det finns ingen anledning att peka ut var 

de ska vara placerade i den regionala bredbandsstrategin. Viktigare att 

betona rollen och ansvarsområdena än placeringen i organisationen. 

Punkt 5.3.7 

Oklart om den sista meningen syftar på att ta ansvar för att vara ett stöd till 

fiberföreningar eller om det syftar på att kommunen ska stå för finansiering 

när det statliga stödet minskar.   

Förslag till beslut 

 IT-enheten föreslår att kommunstyrelsen ska anta och skicka remissvaret till 

Region Blekinge.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V) yrkar bifall 

till tjänsteförslaget. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) tillägger att svarstiden är kort och att 

beslut därmed behöver fattas av arbetsutskottet.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta och skicka remissvaret till 

Region Blekinge. 

________________ 

Exp: 

Tobias Ekberg, IT-chef 
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§ 121 Dnr 2017-000766 869 

Anhållan om medel för kulturell omvandling i Ronneby 
2030 

 

Sammanfattning  

 Jumana Hamdani, arkitekt och Sepa Sama, arkitekt, bildkonstnär och 

forskare har vänt sig till kommunen med ett förslag om att genomföra ett 

doktorandarbete i Ronneby i form av ett utvecklingsprojekt med syfte att 

utveckla och omforma staden ur främst ett kulturellt perspektiv men även 

stadsbyggnadsmässigt med hjälp av olika kreativa processer. 

Doktorandarbetet knyts till Blekinge tekniska högskola men det saknas 

finansiering. För att komma igång med projektet vill förslagsställarna veta 

om kommunen är intresserade av projektet och om man är villig att 

medfinansiera doktorandtjänsten.   

Bedömning 

 Miljö- och byggnadsförvaltningen, fritid- och kulturförvaltningen samt 

näringslivsenheten har inkommit med yttranden om projektidén. De har bl a 

tittat på förslaget utifrån kopplingar till andra pågående projekt och 

utredningar. 

Då projektet är tvärsektoriellt och eftersöker synergieffekter genom en 

blandning av olika discipliner och professioner vid ett genomförande berör 

det flera olika delar av kommunens organisation. Starkast är kopplingen till 

Fritid- och kulturförvaltningen men då projektet rör stads- och 

fastighetsutveckling, marknadsföring, näringsliv, besöksnäring och turism 

likväl som kultur och konst berörs projektet av miljö- och 

byggnadsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 

kommunledningsförvaltningen. 

Remissinstanserna ser positivt på projektet men påtalar att utöver 

finansiering från kommunen kommer också, särskilt initialt, att krävas en 

aktiv insats från tjänstemän från förvaltningarna och att en organisation sätts 

för detta. 

 

Näringslivsenheten skriver bl a att förslaget innebär ett nytt sätt att se på 

Ronneby genom att involvera kulturella och kreativa näringar på ett 

spännande sätt. Förslaget kan bidra till att utveckla Ronneby till en 

kosmopolitisk stad i världsmedborgaranda. Konstnärer som kommer till 

Ronneby och stannar för att utföra sin konst skapar evenemang, festivaler 
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framträdanden, interaktiva workshops, föreläsningar och publikattraktioner 

lockar såväl kommuninvånare som besökare till staden.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen menar att projektet på ett positivt sätt kan 

bidra till att aktivera stadsrum och skapa en förståelse för Ronnebys kontext 

och karaktär. Genom de olika kreativa processer och aktiviteter projektet kan 

tänkas genomföra i olika stadsrum kan man dra erfarenheter om staden, dess 

platser och hur de bäst utvecklas framöver. Temporära installationer och 

förbättringsåtgärder kan testas och eventuellt permanentas om utgången blir 

lyckad. Förvaltningen påpekar dock att vilka områden/fastigheter man väljer 

att utgå ifrån i projektet behöver gås igenom och stämmas av med 

kommunen eftersom det för de föreslagna områdena finns olika användning 

och aktörer idag, utvecklingsidéer som redan är utvecklade/håller på att 

utvecklas med mera.  

Fritid- och kulturförvaltningen ser kopplingar och möjliga synergieffekter 

med flera områden inom förvaltningen och nämner bl a det regionala 

uppdraget ”Konst i Blekinge” - att skapa ett centrum för nutida konst, 

utveckling av Artists in Residence och Flödet – professionella konstnärer 

smyckar fasader i kommunen. Samtliga remissinstanser påpekar bristen på 

offentlig konst från de senaste decennierna. 

 

Det finns samstämmigt kring projektet att det är spännande på flera olika sätt 

och att det kan ge mycket till kommunen. Ska projektet nå framgång krävs 

dock att kommunen samarbetar med doktoranderna. 

 

Dokorandstudien/projektet kommer att söka finansiering från flera aktörer 

och myndigheter men kan inte göra det förrän Ronneby gett klartecken att 

man ser positivt på projektet. Arbetet ska pågå under fyra år och man ser 

helst en medfinansiering på 500 000 kr per år vilket innebär att man kopplar 

en doktorandtjänst till kommunen. Mindre medfinansiering innebär att större 

medfinansiering krävs från andra för att arbetet ska kunna genomföras.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att 

Kommunen ställer sig positiv till projektet 1000 Cultural transformations i 

Ronneby by 2030. 

för 2018 avsätta x kr från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader 

för finansiering av doktorandtjänst 

överlämna hanteringen av finansieringen av år 2-4 till budgetberedningen 

samt 
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föreslå Kommunfullmäktige besluta att ge Fritid- och kulturförvaltningen i 

uppdrag att tillsammans med miljö- och byggnadsförvaltningen, 

kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen samt 

näringslivsenheten ta fram en projektplan innehållande förslag till 

organisation, uppdrag, ansvar mm för den kommunala delen av projektet. 

Projektplanen redovisas för kommunstyrelsens arbetsutskott som sedan 

beslutar om fortsatt hantering. 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på förslaget. 

 

Malin Norfall (S) yrkar på att återremittera ärendet för att se över 

möjligheterna att hitta fler finansiärer.      

Propositionsordning 

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

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

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar avgöra ärendet idag röstar ja. 

De som önskar återremittera ärendet röstar nej.      
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Omröstningsresultat 

Under omröstningen, i enlighet med nedan, avges tre (3) ja-röster och fyra 

(4) nej-röster varefter ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att 

återremittera ärendet.    

Namn Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Roger Gardell (L) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

Kenneth Michaelsson (C) X   

Peter Bowin (V)  X  

Tommy Andersson (S)  X  

Malin Norfall (S)  X  

Totalt 3 4  

   

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i syfte att 

se över möjligheterna till fler finansiärer för att hantera finansieringen. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef 
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§ 122 Dnr 2018-000147 167 

Informationsärende - Uppföljning enligt lag (2006:544) 
om extra ordinära händelser 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunstrateg Anders Engblom ger information i ärendet.      

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

protokollet samt att ärendet behandlas på nytt i arbetsutskottet i april 2018.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera information till 

protokollet samt att ärendet behandlas på nytt i arbetsutskottet i april 2018. 

________________ 

Exp: 

Anders Engblom, kommunstrateg  
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§ 123 Dnr 2017-000498 261 

Kalleberga 8:198 - Ansökan om arrende för bikupor 

 

Sammanfattning  

Ingvar Berg önskar arrendera mark för bikupor.  

Bedömning 

Sökanden önskar arrendera mark för bikupor. Han har tittat ut en skyddad 

plats i området mellan Kallingegölen och Skärsjön. 

 

Bin är viktiga i naturen!  

 

Stadsarkitekten önskar, med hänvisning till utvecklingstankarna i området, 

att avtalet inte ska vara så långt. Avtalet skrivs på ett år i taget.  

 

Det finns ingen taxa för bikupor. Markförvaltaren föreslår ett arrende på 500 

kronor/år (indexregleras) och att detta blir normgivande för framtida 

bikupsarrenden. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att  

 godkänna bilagt avtal 

 500 kronor/år blir normgivande arrendeavgift för framtida 

bikupsarrenden 

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) 

och Malin Norfall (S). 
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Yrkanden 

Kennet Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att det 

i avtalet förtydligas att det föreligger utvecklingstankar i området och att det 

är därför avtalet skrivs på ett år i taget.   

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna bilagt avtal med tillägget att det i avtalet förtydligas att det 

föreligger utvecklingstankar i området och att det är därför avtalet skrivs på 

ett år i taget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 124 Dnr 2018-000157 261 

Bredåkra 13:34 - Ansökan om arrende 

 

Sammanfattning  

Ägaren till Bredåkra 13:34 önskar arrendera en bit mark i anslutning till sin 

tomt för att slippa parkera firmabilen på vägen 

Bedömning 

Ägaren till Bredåkra 13:34 önskar arrendera en bit mark i anslutning till sin 

tomt för att slippa parkera firmabilen på vägen. Vägen upplevs som trång 

och sopbil och snöplog har svårt att ta sig fram när hen parkerar på vägen. 

 

Sökanden uppger att hen har 2 parkeringsplatser på tomten som används till 

privatbilarna. Sökanden har muntligt tillstånd inför snöovädret att parkera på 

området tills beslut är taget. 

 

Detaljplanen, som är från 1963, anger marken som allmän plats, park. 

Stadsarkitekten påpekar med hänvisning till detta att det inte är planenligt 

med en enskild parkering här. 

 

Miljöteknik har inga ledningar som påverkas av arrendet. 

 

Grannarna som kommer att se bilen är tillfrågade och tre av fyra har medgett 

ett arrende. Den fjärde hänvisar till att ”Eventuellt strålkastarljus från bil 

parkerad vid utmärkt plats träffar rakt in i sovkammare samt vardagsrum. Vi 

anser därför inte att platsen är lämplig som parkering.” 

Grannarna på andra sidan, som mer påverkas av när bilen är parkerad på 

vägen är inte tillfrågade, men uppges vara positiva.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta 

arrendera ut marken enligt bilagt arrendeavtal.  
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Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

 

Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar avslag på tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslag, och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet 

med ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

arrendera ut marken enligt bilagt arrendeavtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 125 Dnr 2018-000028 042 

Internbudget 2018 Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag av KS (2018 §37) att återkomma med 

internbudget för 2018 med kommentarer. Kommentarerna är i form av ett 

textdokument som omfattar: 

 De faktorer/justeringar som gjorts mellan budget år 2017 

och budget år 2018, både de som är beslutade av KF och 

andra ändringar.  

 En beskrivning av väsentliga skillnader (>500 tkr) mellan 

budget -17 och -18 eller mellan utfall -17 och budget -18 

på verksamhetsnivå 

 En beskrivning av personalen samt vakanser (nuläge, 

februari 2018). De tjänster som ligger under 

Personalenheten benämns ”trygghetsanställningar” i 

tabellen.  

 Inom ansvar 53 (Gatu- och Parkenheten) är 

vaktmästarorganisationen redovisad på en aggregerad nivå. 

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen fastställer bilagt 

förslag på internbudget 2018 för Tekniska förvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

fastställa bilagt förslag på internbudget 2018 för Tekniska förvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 126 Dnr 2018-000187 206 

Hyreshöjning Backens kök 

 

Sammanfattning  

 Idag lagar Backens kök mat endast till Backarydsskolan. Beslutet som togs i 

KF 2013-10-31 § 2015 att bygga fler tillagningskök och avveckla 

kallmatsproduktionen i Kallinge, medförde att Backens kök även ska förse 

Hallabro skola och förskola med mat. För detta krävs en utbyggnad av köket 

och Kostenheten har tidigare tilldelats investeringsmedel för ny utrustning 

samt driftmedel för ökade hyreskostnader. Planerad start för projektering var 

våren 2017. 

 

På grund av volymökningar inom skolan har projekteringsstart fördröjts. 

Hallabroskolan har fått fler elever, Hallabro förkola har fått fler barn och 

öppnat ytterligare en avdelning, Backarydsskolan har fått fler elever och 

Backaryd förskola har fått fler barn och på grunda av platsbrist flyttat ut från 

Backarydsskolan till baracker på skolgården vid höstterminens start 2017. 

För att kunna möta upp de krav som ställs på Kostenheten, med fler lagade 

portioner samt fler matvagnar som ska transporteras, uppstår behov av större 

lokaler för förråd och vagnhall i Backens kök än tidigare beräknat. 

Kostenheten har hittills beviljats 528 tkr per år i driftmedel för hyran. Efter 

de sista justeringar, projektering och översyn av inkomna anbud meddelar nu 

Ronnebyhus att hyran ökar med ytterligare 445 tkr per år om vi önskar 

planerad utbyggnad. Hyreshöjningen gäller under 10 år. 

 

Till dess Backens kök är ombyggt får Kallinge kök producera portionerna till 

Hallabro skola och förskola samt och Backaryd förskola. Även i Kallinge 

saknas utrymme för denna extra produktion då de enligt tidigare tidsplan inte 

skulle utföra detta.  

  

Bedömning 

 Kostenheten behöver äska ytterligare 445 tkr per år i driftmedel, med start 

2019, för kunna bygga ut Backens kök för dagens behov. Överenskommelse 

av hyresändring behöver godkännas. Utökad ram för driftmedel och 

godkännande av hyresökning behöver beslutas snarast för att Ronnebyhus 

ska kunna påbörja tillbyggnaden. 
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Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår KSau att föreslå KS att föreslå 

KF att: 

- Tillföra Tekniska förvaltningen/kostenheten 445 tkr i ökad 

driftmedelsram från 2019 och under 10 år  

- Godkänna överenskommelse av hyresändring  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 127 Dnr 2018-000184 053 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
bergkross 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun, Tekniska förvaltningen, genomför en upphandling av 

Bergkross för anläggningsarbeten och halkbekämpning 

Upphandlingen omfattar 10 fraktioner av bergkross levererat till upplagsplats 

inom Ronneby. 

Avtalstid kommer att gälla fr o m  2018-06-06 – 2020-06-05 med möjlighet 

till två ettårs optioner  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Bergkross  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att det, i 

likhet med övriga förfrågningsunderlag, tillförs en rubrik innehållande ” 

Arbets- och anställningsvillkor” och att det under denna framgår att ” 

Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så att inte lag eller gällande 

svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om leverantören inte tecknat 

svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande villkor gälla”.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Bergkross med tillägget att 

det tillförs en rubrik innehållande ” Arbets- och anställningsvillkor” och att 

det under denna framgår att ” Leverantören är skyldig att vidta åtgärder så 

att inte lag eller gällande svenska kollektivavtal för arbetet åsidosätts. Om 

leverantören inte tecknat svenskt kollektivavtal skall ändå motsvarande 

villkor gälla”. 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg, gatu-/parkchef  
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§ 128 Dnr 2018-000185 059 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
vägmarkeringar 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun, Tekniska förvaltningen, genomför en upphandling av 

Vägmarkeringar 

 

Upphandlingen omfattar vägmarkeringar på gatubelagd mark  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Vägmarkeringar  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Vägmarkeringar. 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg, gatu-/parkchef  
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§ 129 Dnr 2018-000186 052 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
vinterväghållning 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun, Tekniska förvaltningen, genomför en upphandling 

avseende Vinterväghållning 

Upphandlingen omfattar maskinell snöskottning och halkbekämpning samt 

handskottning av kommunens vägnät, Gc-vägar och vissa fastigheter  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Vinterväghållning  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende upphandling av Vinterväghållning. 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg, gatu-/parkchef  
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§ 130 Dnr 2018-000178 040 

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal - AB 
Ronnebyhus 

 

Sammanfattning  

Med beaktande av Kommunfullmäktiges i Ronneby kommun beslut 2017-

02-23 § 58 och bolagsstämma 2017-03-16 avseende ägardirektiv om 

avyttring inom AB Ronnebyhus fastighetsbestånd, tog styrelsen för AB 

Ronnebyhus 2017-04-03 § 26 fram förslag på objekt som lades ut till 

försäljning.   

De utvalda objekten presenterades i ett försäljningsprospekt under tiden 

2017-08-18 t.o.m. 2017-09-28 och följdes upp med ett 

budgivningsförfarande. 

AB Ronnebyhus beslutade 2017-10-05 § 58 att uppdra åt VD att, i samråd 

med presidiet, slutföra försäljningen enligt föreslagen strategi och i enlighet 

med ägardirektivet från Kommunfullmäktige.  

Efter budgivningsförfarandet, med det högsta budet (=underliggande 

fastighetsvärde) valde AB Ronnebyhus att gå vidare med fastighetsaffären 

genom att paketera objekten och genomföra affären i bolagsform. 

Kommunfullmäktige godkände 2017-12-14 § 405 att AB Ronnebyhus bildar 

Holdingbolag respektive NYAB (gemensamt ”lagerbolagen”) som krävs för 

att genomföra transaktionen. Vidare utses styrelseledamöter till ovan bolag 

samt att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till försäljning.  

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25 § 11 om instruktion till 

stämmoombud med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14 § 

405. 

Vid extra bolagsstämma 2018-01-31 beslutades det om bildande av bolag 

och försäljning av fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 

2017-12-14 § 405. 

AB Ronnebyhus beslutade 2018-02-28 § 21 i enlighet med bolagsstämmans 

beslut 2018-01-31. 

Med stöd av besluten ovan har i huvudsak följande steg och åtgärder 

genomförts för att slutföra fastighetsaffären. 

- Anskaffat Holdingbolag respektive NYAB (gemensamt 

"Lagerbolagen") 
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- Genomfört avstyckning och fastighetsreglering genom 

lantmäteriförrättning i enlighet med av kommunfullmäktige tagna 

beslut och försäljningsprospekt. 

- Upprättat köpeavtal mellan AB Ronnebyhus och (NYAB) Goldcup 

16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB). Organisationsnummer 

559150-0193. Köpeavtalet är bilaga 1.4 till aktieöverlåtelseavtalet 

nedan. 

- Upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan säljaren Goldcup 16418 AB 

(unät Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185 

och köparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126 

avseende aktierna i Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter 

AB) daterat 2018-03-08. 

- Handpenning, 21 183 600 kr, har erlagts enligt aktieöverlåtelseavtalet 

punkt 5.4. 

Fastigheterna som försäljs är i enlighet med av kommunfullmäktige tagna 

beslut och framgår i aktieöverlåtelseavtalet punkt 1.3. 

Enligt kommunfullmäktige 2017-02-23 § 23 "fattar kommunfullmäktige 

slutligt beslut om försäljningsavtalen". l denna fastighetsaffär avses 

aktieöverlåtelseavtalet daterat 2018-03-08. 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta  

att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan säljaren Goldcup 16418 

AB (unät Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185 och 

köparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126 avseende 

aktierna i Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB), 

organisationsnummer 559150-0193 daterat 2018-03-08.  

att paragrafen förklaras omedelbart justerad.    

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

Ronnebyhus. 

 

Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V) yrkar avslag på förslaget från AB 

Ronnebyhus.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden, bifall mot avslaget, och finner att arbetsutskottet beslutar i 

enlighet med ordförandens eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen förslå 

kommunfullmäktige besluta  

att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan säljaren Goldcup 16418 

AB (unät Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185 och 

köparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126 avseende 

aktierna i Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB), 

organisationsnummer 559150-0193 daterat 2018-03-08.  

att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 131 Dnr 2018-000170 303 

Reviderad VA-plan 

 

Sammanfattning  

 VA-planen som antogs av kommunfullmäktigen 2014 har under 2017 

reviderats av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från miljö- och 

byggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Ronneby miljö 

& teknik AB. Styrgrupp har varit förvaltningschef från miljö- och 

byggnadsförvaltningen, VA-chef från miljöteknik och enhetschef från SUS-

enheten. 

Ambitionen har varit att dokumentet ska bli mer lättläst. Därför har kapitel 

stuvats om så att textavsnitt endast förekommer på ett ställe. Vissa 

textavsnitt har tagits bort andra har uppdaterats. 

Se bifogad bilaga för att se en sammanställning av de ändringar som har 

gjorts i dokumentet vid revideringen. 

Följ länk för att se VA-plan som antogs 2014 

https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbca78/14937261

83648/VA-plan%20Ronneby%20kommun%20antagen%2020140424.pdf  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade VA-planen. 

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbca78/1493726183648/VA-plan%20Ronneby%20kommun%20antagen%2020140424.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbca78/1493726183648/VA-plan%20Ronneby%20kommun%20antagen%2020140424.pdf
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta den reviderade VA-planen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 132 Dnr 2017-000673 439 

Vattenmyndigheternas samråd 

 

Sammanfattning  

 Del 1. Miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för nya ämnen 

 

-Förslag till åtgärdsprogram för nya prioriterade ämnen i ytvatten och PFAS 

i grundvatten. 

Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år. 

Förvaltningsplan 2016-2021 för Södra Östersjön med tillhörande 

Åtgärdsprogram 2016-2021 är antaget och innehåller åtgärder riktade till 

myndigheter och kommuner.  

EU-direktiven har ändrats med avseende på prioriterade ämnen(2013/39/EU) 

så att tolv nya ämnen har lagts till listan över prioriterade ämnen. Det 

handlar om olika bekämpningsmedel, en del av dem är förbjudna och andra 

är tillåtna här i Sverige. Ändringarna har även införts i 

vattenförvaltningsförordningen (förordning 2004:660 om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön) och Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 

om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten (HVMFS 

2013:19). 

 

Kvalitetskraven för de tolv nya prioriterade ämnena är att god kemisk status 

ska nås 2027. Med anledning av att sex av de tolv prioriterade ämnena har 

uppmätts i halter över gränsvärdena har vattenmyndigheterna tagit fram dels 

ett förslag till åtgärdsprogram 2018-2021 för dessa ämnen i ytvatten och dels 

förslag till föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster för de tolv nya 

prioriterade ämnena. Utöver dessa tolv ämnen har vattendelegationen 

beslutat att även PFAS (summa 11) avseende kemisk grundvattenstatus ska 

ingå i åtgärdsprogrammet 2018-2021. 

 

Åtgärdsprogram 2018-2021 innehåller totalt nio åtgärder riktat till 

kommuner. En åtgärd har reviderats, en helt ny åtgärd har tillkommit men 

även tillägg har gjorts till befintliga åtgärder i det nu gällande 

åtgärdsprogrammet 2016-2021 som fortsätter att gälla i sin helhet i övriga 

delar. Varje åtgärd motiveras och förslag på hur åtgärden ska genomföras 

finns med i dokumentet. 
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Åtgärd Slag Ansvar i vår kommun 

1-5 Tillsyn  Miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

6 Fysisk planering Miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

7-8 Upprätta och 

utveckla 

dagvatten, 

vatten- och 

avloppsplaner  

Miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen 

Miljöteknik 

SUS-enheten,  

9 Verka för att 

minska utsläpp av 

dioxiner, 

småskalig 

förbränning 

Miljö- och 

byggnadsförvaltningen 

(Energirådgivaren) 

 

 

Artikel 11.3 och 11.4 i ramdirektivet för vatten handlar om vilka 

grundläggande respektive kompletterande åtgärder som åtgärdsprogrammet 

ska innehålla. Utgångspunkt för det åtgärdsarbete som ska bedrivas av 

kommunerna med stöd av befintlig lagstiftning är de grundläggande 

åtgärderna, och om dessa inte är tillräckliga för att säkerställa att 

miljökvalitetsnormerna följs, så ska även kompletterande åtgärder 

genomföras.   

De grundläggande åtgärderna enligt artikel 11.3 a och 11.3 b-l och dess 

koppling till svensk lagstiftning finns redovisade i bilaga B sid 27- 34.  

 

Åtgärdsprogram 2018-2021 beräknas innebära merkostnader för 

kommunerna på grund av ett utökat tillsynsbehov. För att täcka dessa 

kostnader kan kommunen ta ut en tillsynsavgift av verksamhetsutövaren. 

Denna tillsynsavgift går direkt till kommunen som kan använda inkomsten 

till att finansiera mer tillsyn. Dessutom kan såväl grundläggande som 

kompletterande åtgärder finansieras med t ex stöd från EU-fonder eller 

statliga anslag. 

Konsekvensen av att inget åtgärdsprogram skulle finnas för de prioriterade 

ämnena bedöms medföra stora kostnader för samhället i form av högre 

sjukdomstal och vårdkostnader, ökad oro bland befolkningen, negativ 

påverkan på ekosystemtjänsterna, exempelvis dricksvatten, mat, pollinering 

av växter, naturupplevelser och rekreation. 
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Kommunen ska varje år med början i februari 2018 rapportera in till 

Vattenmyndigheten vilka åtgärder som genomfördes under föregående 

kalenderår. Vattenmyndigheten kommer att utveckla former för 

rapporteringen för Åtgärdsprogrammen så att den i högre grad än idag kan 

ge svar på hur det konkreta åtgärdsarbetet fortskrider. Rapportering för 

åtgärdsprogram 2018-2021 kommer att påbörjas i februari 2020. Under 

kommande förvaltningscykel kommer mer kvantitativa underlag att begäras 

in. 

 

Förslag åtgärdsprogram 2018-2021 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/p

ublikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85P%202018-

2021%20milj%c3%b6gifter_huvudrapport_samr%c3%a5d_uppdaterad.pdf  

 

Tillhörande bilagor 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/p

ublikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85P%202018-

2021%20milj%c3%b6gifter_bilagor%20A-E_samr%c3%a5d.pdf  

 

 

- Underlags rapport till reviderade miljökvalitetsnormer för särskilt 

förorenande ämnen i ytvatten (koppar och zink). 

Havs-och vattenmyndighetens (HaV.s) föreskrift om klassificering och 

miljökvalitetsnormer (HVMFS 2013:19) reviderades under 2015. Den 

reviderade versionen trädde i kraft 1 maj 2015 och föreskriver bl.a att 

biotillgängliga koncentrationer av koppar och zink ska användas vid 

statusklassificeringen till skillnad från tidigare bedömningar då totalhalten av 

ämnena användes. Ett förenklat verktyg (Bio-met) har utvecklats som 

beräknar hur stor andel av de totala metallkoncentrationerna som kan antas 

vara biotillgängliga under rådande vattenkemiska förhållanden och med 

hjälp av detta kan en bedömning göras. Som en följd av reviderade 

bedömningsgrunder för koppar och zink har Vattenmyndigheten beslutat se 

över klassificeringen av status och miljökvalitetsnormer med avseende på 

dessa ämnen.  

 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85P%202018-2021%20milj%c3%b6gifter_huvudrapport_samr%c3%a5d_uppdaterad.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85P%202018-2021%20milj%c3%b6gifter_huvudrapport_samr%c3%a5d_uppdaterad.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85P%202018-2021%20milj%c3%b6gifter_huvudrapport_samr%c3%a5d_uppdaterad.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85P%202018-2021%20milj%c3%b6gifter_bilagor%20A-E_samr%c3%a5d.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85P%202018-2021%20milj%c3%b6gifter_bilagor%20A-E_samr%c3%a5d.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/%c3%85P%202018-2021%20milj%c3%b6gifter_bilagor%20A-E_samr%c3%a5d.pdf
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Underlagsrapporten 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/p

ublikationer/samr%c3%a5dsdokument/Underlagsrapport%20reviderade%20

MKN%20f%c3%b6r%20koppar%20och%20zink_samr%c3%a5d.pdf  

 

-Förslag till föreskrifter om reviderade miljökvalitetsnormer  

Med stöd av 4 kap 8 b § förordningen (2004:660) om förvaltning av 

kvaliteten på vattenmiljön föreskriver Vattenmyndigheten för Södra 

Östersjöns vattendistrikt att 

 4 och 6 §§ samt bilaga 4 får ny lydelse  

 de vattenförekomster som anges i bilagorna 1 och 2 till dessa 

föreskrifter ska ha de miljökvalitetsnormer som framgår av dessa 

bilagor.  

 

Förslag till föreskrifter        

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-

ostersjon/publikationer/samrad-2017-2018/mkn-foreskrift_sovd-

miljogifter.pdf  

 

Del 2. Arbetsprogram med tidtabell och Översikt över väsentliga frågor. 

Vad behöver prioriteras de närmsta åren för att förvaltningen av vattnet ska 

bli ännu bättre? Samrådet ger en möjlighet att påverka inriktningen på det 

arbete som ska genomföras de närmsta åren, innan förvaltningsplan, 

åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för perioden 2021-2027 fastställs i 

slutet av 2021. I samrådsdokumentet finns frågor som vattenmyndigheten är 

särskilt intresserad av att få svar på under samrådet. 

 

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-

ostersjon/publikationer/samrad-2017-2018/ap-ovf-sovd-vhvd.pdf  

Bedömning 

 Se bilaga Förslag till yttrande från Ronneby kommun på 

Vattenmyndighetens samråd. 

http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/Underlagsrapport%20reviderade%20MKN%20f%c3%b6r%20koppar%20och%20zink_samr%c3%a5d.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/Underlagsrapport%20reviderade%20MKN%20f%c3%b6r%20koppar%20och%20zink_samr%c3%a5d.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/gemensamt/publikationer/samr%c3%a5dsdokument/Underlagsrapport%20reviderade%20MKN%20f%c3%b6r%20koppar%20och%20zink_samr%c3%a5d.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/publikationer/samrad-2017-2018/mkn-foreskrift_sovd-miljogifter.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/publikationer/samrad-2017-2018/mkn-foreskrift_sovd-miljogifter.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/publikationer/samrad-2017-2018/mkn-foreskrift_sovd-miljogifter.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/publikationer/samrad-2017-2018/ap-ovf-sovd-vhvd.pdf
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/publikationer/samrad-2017-2018/ap-ovf-sovd-vhvd.pdf
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslag 

på yttrande på Vattenmyndighetens samråd. 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 133 Dnr 2014-000295 239 

Svenska Kraftnäts nya 400kV-ledning Nybro-Hemsjö 

 

Sammanfattning  

Affärsverket svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen 

om tillstånd att bygga och använda en kraftledning (nätkoncession för linje). 

Ansökan avser en 420 kV luftledning från Nybro till Hemsjö i Nybro, 

Emmaboda, Tingsryd, Ronneby, Karlshamn och Olofströms kommuner i 

Kalmar, Kronobergs och Blekinge län. 

 

Ronneby kommun är obligatorisk remissinstans enligt elförordningen. 

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som ska bereda ansökan om 

nätkoncession för att sedan med ett eget yttrande, överlämna ärendet till 

regeringens prövning. 

 

Energimarknadsinspektionen vill att det av vårt yttrande ska framgå om 

ledningen är förenlig med detaljplaner och områdesbestämmelser. Om 

ledningen går inom tätbebyggt område vill de också veta om den berör 

skolor, förskolor eller annan liknande verksamhet. Det är viktigt att även 

annat som är av betydelse redovisas samt om de skyddsåtgärder sökanden 

avser vidta är tillräckliga. I prövningen tittar Energimarknadsinspektionen på 

bland annat samhällsbyggnad, miljön och människors hälsa.  

Bedömning 

Ronneby kommun har den bestämda uppfattningen att ledningen måste 

byggas med en marksnål teknik så att ledningen kommer i så liten konflikt 

som möjligt med bebyggelse och näringsliv samt natur- och 

kulturmiljövärden, för att trygga en långsiktig och bärkraftig utveckling av 

berörda landsbygdsområden i kommunen. En markkabel i befintlig 

ledningsgata, som alla parter utom Svenska kraftnät kräver, medför 

minimala omgivningsstörningar. 

 

Ledningsförslagets sträckning går genom kommunens nordvästra del som 

inte är tätbebyggt område eller detaljplanelagt.  
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Det krävs ett nytt reformerat ersättningssystem som fullt ut kompenserar 

markägare för den markförlust och starka påverkan på brukandet som nya 

ledningar medför. 

 

Vad som i koncessionsansökan antyds i fråga om markkabels nackdelar 

överensstämmer inte med vad som framgår av Svenska kraftnäts beskrivning 

av sydvästlänken som ett miljövänligt projekt. Sydvästlänken omfattas av 19 

mil jordkabel vilket kan jämföras med ca 20 mil för Oskarshamn-Hemsjö. 

 

Svenska kraftnäts kostnadskalkyl för en markkabel anges uppgå till 12,694 

miljarder kr. Den kostnad som Svenska kraftnät anger för sydvästlänken är 

7,3 miljarder kr och enligt uppgift håller denna kostnadsberäkning. Hur kan 

då kostnaden för sträckan Ekhyddan – Hemsjö via Nybro bli så dyr? Det är 

en ekvation som inte går ihop då sydvästlänken består av 18 mil 

växelströmskabel, 6 mil likströmsledning och 19 mil jordkabel (att jämföra 

med ca 20 mil för Ekhyddan – Hemsjö). 

 

I ansökan beskriver Svenska kraftnät hur de ska ta miljöhänsyn i detta 

projekt. Enligt lokaliseringsregeln i miljöbalken ska det väljas en plats som 

är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. Ronneby kommun 

menar att detta kan anses vara uppfyllt för en markförlagd kabel men inte för 

en luftledning. 

 

Svenska kraftnät framhåller att projektet bidrar till kretsloppsprincipen, så är 

fallet med ändamålet i fråga om eldistribution. Däremot är detta 

motsägelsefullt eftersom Svenska kraftnät tar stora skogsarealer ur 

produktion för all framtid. Den skogsmark som producerar skogsråvaror till 

kretsloppsanpassat byggande såväl som energiråvara.  En markförlagd kabel 

kräver inte samma intrång i skogsbruket. Enligt försiktighetsprincipen i 

miljöbalken skall det vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga 

teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att 

en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. Detta kan då anses gälla för en luftledning som tar stora 

arealer skogsmark i anspråk, vilket inte en markförlagd kabel gör. 

 

I miljökonsekvensbeskrivningen anger Svenska kraftnät att fr.o.m. 2016 

upphöra med att använda träslipers vid grundläggning av A-stolpar, det vill 

säga stagade portalstolpar, i 400 kV-stamnätet och istället i första hand 
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använda prefabricerade betongfundament. För övriga stolptyper – ostagade 

så kallade B-stolpar, H-stolpar och specialstolpar – kommer en bedömning 

att göras från fall till fall vilken grundläggningsmetod som är att föredra. Det 

framgår inte tydligt av miljökonsekvensbeskrivningen i vilken omfattning 

träslipers kommer användas för B-stolpar, H-stolpar och specialstolpar och 

vilken konsekvens det kommer ge. 

 

De stolpar som illustreras för en höjd på 25 meter är ostadgade, vilket 

huvuddelen av stolparna inom Ronneby kommun kommer att vara till följd 

av försvarets stoppområde, om ledningen görs som en luftledning. Ronneby 

kommun motsätter sig att grundläggning av stolpar görs med hjälp av 

träslipers. Även i detta sammanhang vill Ronneby kommun påtala att bästa 

möjliga teknik ska användas så minsta möjliga påverkan görs på miljön. 

Svenska kraftnät skriver själva att det prefabricerade fundamentet har visat 

sig ha minst sammantagen miljöpåverkan av de olika 

grundläggningsmetoderna varför det därmed inte kan vara aktuellt att 

använda träslipers. 

 

Ronneby kommun upprepar kommunens krav på att den aktuella 400 kV 

ledningen ska byggas med en marksnål och miljövänlig teknik genom att 

lägga den som en markkabel i befintlig ledningsgata.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

Kommunstyrelsen besluta att anta denna skrivelse som sitt yttrande.  

Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S) och Malin Norfall (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

denna skrivelse som sitt yttrande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 134 Dnr 2018-000152 805 

Ronneby orienteringsklubb - Ansökan om bidrag - 
hittaut i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-02-20 § 20 

Ronneby orienteringsklubb genom Lennart Smedenmark har inkommit med 

en ansökan om kommunal medfinansiering av ett, av Svenska 

Orienteringsförbundet, initierat projekt kallat Hittaut. Det handlar om en 

enklare form av orientering som uppmuntrar till fysisk aktivitet och 

välbefinnande. Det är ett flerårigt projekt där föreningen ansöker om 82 500 

kr för 2018 samt 72 500 kr för 2019 och 2020.  

Föreningen Stigmännen Karlshamns Orienteringsklubb har genomfört 

motsvarande projekt i Karlshamn med 1534 deltagare. Det framgår inte i 

bifogad utvärdering om kommunen gått in med bidrag i Karlshamn. Däremot 

skriver föreningen att” Stöd från Karlshamns kommun är avgörande om 

projektet ska drivas vidare”.     

Bedömning 

Projektet är intressant som ett hälsoprojekt. Däremot ser inte fritid- och 

kulturförvaltningen någon möjlighet inom nuvarande bidragsregler och 

nuvarande budget att gå in med finansiering enligt den inkomna ansökan. 

Dels gäller ansökan på tre år, dels är det en aktivitet som inte direkt handlar 

om föreningens direkta orienteringsverksamhet. Vi ställer oss positiva till 

syftet och hänvisar ärendet att hanteras som en folkhälsofråga i 

kommunstyrelsen.      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till projektet Hittaut, men ser 

inga möjligheter att stödja projektet inom gällande bidragssystem.  

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

för vidare hantering då projektet är att betrakta som en folkhälsofråga.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-02-20 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till projektet Hittaut, men ser 

inga möjligheter att stödja projektet inom gällande bidragssystem och inom 

gällande budget. 
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Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen 

för vidare hantering då projektet är att betrakta som en folkhälsofråga. 

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till den del av ansökan som rör 82 500 

kronor för år 2018 samt att finansiering sker från kommunstyrelsens konto 

för oförutsedda kostnader.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

bevilja den del av ansökan som rör bidrag om 82 500 kronor för år 2018. 

Finansiering sker från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 135 Dnr 2018-000108 346 

Väby 9:22 Anläggningsavgift, bestridande, 
skadeståndsanspråk 

 

Sammanfattning  

Ägare på fastighet Väby 9:22 har i skrivelse till Ronneby kommun bestridit 

anslutningsavgiften innan fastigheten anslutits till det kommunala VA-nätet. 

Ägaren har därtill i skrivelsen lagt till en bilaga benämnd 

skadeståndsanspråk.  

Då avgiftsskyldighet enligt vattentjänstlagen ej ännu inträtt så finns det inget 

beslut att bestrida. Vad gäller bilagan är grunder och yrkanden oprecisa och 

behöver förtydligas.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen inte vidtar vidare åtgärder i anledning av skrivelsen.  

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

vidta vidare åtgärder med anledning av skrivelsen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 136 Dnr 2018-000171 253 

Överklagande - försäljning av Järnaviks camping (del 
av Järnavik 1:1 och 3:1) 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktige beslutade den 22 februari 2018 att försälja del av 

fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1, se bilaga 1. Köpare ska enligt beslutet 

vara Stefan Nilsson, som genom sin firma Guldkiosken bedriver 

campingverksamhet på platsen, se bilaga 2. Den 5 mars 2018 inkom 

överklagande av nämnt beslut till förvaltningsrätten i Växjö, klagande är 

Eric Ohlson med personnummer 770613-4959, se bilaga 3. Domstolen fann 

att överklagandet inkommit i laga ordning och gav ärendet mål nr 927-18.  

 

Ohlson yrkar dels att förvaltningsrätten upphäver det av kommunfullmäktige 

fattade beslutet genom en laglighetsprövning enligt kommunallagen och dels 

att domstolen ska fatta beslut om inhibition, en fråga som domstolen förelade 

kommunen att yttra sig över, se bilaga 4.  

 

Kommunen motsatte sig den 8 mars 2018 yrkandet om inhibition mot 

bakgrund av att beslutet inte är ett sådant beslut som kan verkställas mot 

mindre än att det finns ett beslut i sak som vunnit laga kraft, se bilaga 5. 

Yttrandet avgavs i enlighet med delegationsordning för kommunstyrelsen. 

Domstolen fann sedermera i beslut den 

Bedömning 

Överklagandet bygger i sak på att Ohlson anser att beslutet strider mot 

europeiska regler för statsstöd.  

 

Kommunen har utrett frågan och finner inget i försäljningen som strider mot 

lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler eller 

annan likartad lagstiftning eller förordning. Då Kommunen inte finner att 

försäljningen strider mot lag eller annan författning yrkas därför att 

domstolen avslår överklagandet, se bilaga 7. 
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för Kommunstyrelsen att yttra 

sig i enlighet med förslaget, se bilaga 7.  

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att yttra 

sig i enlighet med förslaget. 

 

Deltar inte i beslutet  

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V) deltar inte i 

beslutet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 137 Dnr 2018-000191 040 

Tilläggsäskande valnämnden med anledning av 
förändrad organisation för förtidsröstningen 2018 års 
val 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från valnämnden 2018-03-14 § 10  

Valnämnden i Ronneby kommun bar vid allmänna val genomfört 

förtidsröstning i dagligvarubutiker samt i Stadshuset. 

De skärpta krav vallagen ställer på röstningslokalers utformning och 

bemanning medför att de butikslokaler som tidigare använts för 

förtidsröstningen inte är aktuella som röstningslokaler vid 2018 års val. 

Förtidsröstningen måste därför ordnas på ett nytt sätt i kommunen. 

Valnämnden har i ärende dnr VN 2018/4 tagit ställning till en organisation 

som innebär att förtidsröstning ska genomföras i kommunens fem 

filialbibliotek samt i lokaler på Soft Center, i Eringsboda samt likt tidigare i 

Stadshuset. Samtliga röstningslokaler bemannas med dels kommunanställd 

personal, dels för ändamålet rekryterade röstmottagare. De ändrade 

förutsättningarna för förtidsröstningen innebär i förhållande till beslutad 

budget för 2018 förväntade ökade kostnader för nämnden i form av 

personalkostnader och transportkostnader med 760 000 kr. 

Valnämnden ansvarar för att det finns ambulerande röstmottagare som kan ta 

emot valsedlar av väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning 

eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe. De beräknade 

kostnaden för ambulerande röstmottagare, 196 000 kr, har inte beaktats i 

2018 års budget. 

Vidare har personalkostnader för kommunikationsinsatser i samband med 

valet identifierats som inte omfattas av 2018 års budget. Den beräknade 

kostnaden uppgår till 30 000 kr.   

Med anledning av förväntat ökade kostnader för valverksamheten äskar 

Valnämnden ytterligare anslag i budget för 2018 med 986 000 kr.  

Bedömning 

Förtidsröstning 

 

Valnämnden ska inför 2018 års val under perioden 22 augusti-8 september anordna 

förtidsröstning i kommunen. 
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I 4 kap. 22 och 24 §§ vallagen (2005:837) föreskrivs de krav som ställs på 

röstningslokaler, dvs. lokaler som används för förtidsröstning. 

 

I val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler 

som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om lokalisering, 

tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. 

 

Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara öppen för 

röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock minst en röstningslokal vara 

öppen varje dag under den tid som röstmottagning får ske i röstningslokaler som 

kommunen har anordnat. 

 

Vid röstmottagning i röstningslokal ska enligt 3 kap. 22 § samma lag minst två 

röstmottagare vara närvarande. 

 

Valnämnden har i sitt underlag till budgetberedningen inför fullmäktiges beslut om 

budget 2018-2019 beträffande de butikslokaler som kommunen tidigare använt för 

förtidsröstning, anmärkt att det, om inte blir godkända, kan bli fråga om att 

bemanna lokaler på dessa orter för förtidsröstning. Med anledning av detta kan 

valnämnden komma att behöva återkomma med förändrat äskande.  

 

Valkansliet har vid inspektion av de lokaler som använts vid 2014 års val 

konstaterat att dagligvarubutikerna inte uppfyller vallagens krav på utformning och 

bemanning. Av kostnads- och säkerhetsskäl förordas en lösning där kommunala 

lokaler används. Dessa är centralt placerade i kommunens tätorter och därmed lätt 

tillgängliga för de röstande. Lokalerna kan dessutom kopplas upp mot kommunens 

nätverk och vidare mot valdatabasen varvid möjlighet ges att göra utskrifter av 

röstkort till röstande som inte har sådant med sig till röstningslokalen. Detta är en 

service som efterfrågats vid tidigare val. 

 

Valnämnden har i ärende dnr VN 2018/4 tagit ställning till en förändrad 

organisation av förtidsröstningen i kommunen. Den innebär att utrymmen i 

kommunens fem filialbibliotek – i Kallinge, Bräkne-Hoby, Listerby, Hallabro och 

på Hjorthöjden i Ronneby används som röstningslokaler. Vidare kommer 

förtidsröstning att anordnas i Eringsboda och likt tidigare i Stadshuset. Samtliga 

lokaler är kommunala och disponeras utan kostnad för nämnden. 

 

Valnämnden behandlar röstningslokalernas öppettider i ärende dnr 2018/6. 

Öppettiderna följer bibliotekens öppettider eller har motsvarande omfattning med 

tillägg för visst öppethållande på helgerna. Stadshuset kommer att hålla öppet varje 

dag under förtidsröstningsperioden. 

 

Förtidsröstningen i dagligvarubutikerna har på uppdrag av kommunen bemannats 

med butikspersonal. Den förändrade organisationen innebär att lokalerna bemannas 

med kommunens personal. Varje röstningslokal bemannas med tre (i något fall 

fyra) röstmottagare. Eftersom organisationen är ny krävas administrativt erfaren 

personal i samtliga röstningslokaler. Minst en av röstmottagarna ska därför utgöras 
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av kommunanställd personal. I Stadshuset bemannas röstningslokalen med 

kommunanställd personal. Övrig personal rekryteras externt för ändamålet. 

Röstmottagarna tjänstgör under röstningslokalernas öppettider samt under tid för 

transport mellan Stadshuset och röstningslokalen. Därtill kommer tid för 

administration i samband med öppethållandet och tid för utbildning. 

Röstmottagarna har Stadshuset som utgångspunkt. Transport av personal och 

material inklusive avlämnade röster sker med kommunens bilpoolsbilar.  

 

Personal och transportkostnaderna med anledning av den ändrade organisationen 

för förtidsröstningen har inte beaktats i budgeten för 2018. 

 

Ambulerande röstmottagare  

 

Enligt 7 kap. 3 a § första stycket vallagen får väljare som på grund av sjukdom, 

funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe 

om de begär det lämna sina valsedlar till ambulerande röstmottagare. 

 

Formerna för röstmottagningen motsvarar i tillämpliga delar vad som gäller för 

röstningslokaler, jfr andra stycket bestämmelsen. Det innebär att kommunen är 

skyldig att under hela förtidsröstningsperioden i den utsträckning som behövs, samt 

hela valdagen, tillhandahålla två röstmottagare som kan komma till berörda väljare, 

i hemmet eller på för den röstande annan lämplig plats i kommunen, och genomföra 

röstningen där. De ambulerande röstmottagarna ska således stå ”standby” för 

röstmottagning på annan plats än på röstmottagningsställen. Valnämnden bedömer 

att det team som ska utföra arbetsuppgiften behöver bemannas med tre personer 

under kontorstid samt hela valdagen. Teamet får även i uppdrag att genomföra 

röstmottagning på kommunens äldreboenden. 

 

Kostnaden för ambulerande röstmottagare har inte beaktats i budgeten för 2018. 

 

Kommunikationsinsatser 

 

Inför och under valet genomför valnämnden kommunikationsinsatser om 

valprocessen och röstmottagningsställen i kommunen i form av annonsering, 

information på kommunens webbplats och i sociala medier, presskontakter mm. 

Personalkostnader för dessa insatser har inte beaktats i budgeten för 2018. 

 

Uppskattad lönekostnad 

 

Lönekostnaden uppskattas för förtidsröstningen, ambulerande röstmottagare och 

kommunikationsinsatser uppgå till för kommunanställd resurs motsvarande en 

månadslön om 30 000 kr och för externt rekryterad personal 25 000 kr per månad. 

För kommunanställd tillkommer uppskattade kostnader för övertid.       

Förslag till beslut 

Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att valnämnden utöver 

nämndens budget för 2018 tillförs medel för genomförande av 2018 års val 
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med 986 000 kr för att finansiera kostnader för förtidsröstning, ambulerande 

röstmottagare och kommunikationsinsatser.      

Valnämndens beslut 2018-03-14 

Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att Valnämnden utöver 

nämndens budget för 2018 tillförs medel för genomförande av 2018 års val 

med 986 000 kr för att finansiera kostnader för förtidsröstning, ambulerande 

röstmottagare, kommunikationsinsatser och säkerhetsåtgärder. 

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till valnämndens förslag samt 

att medel om 986 000 kronor tas från kommunfullmäktiges konto för 

oförutsedda kostnader.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att utöver valnämndens budget för år 2018 tillföra 

medel för genomförande av 2018 års val med 986 000 kr för att finansiera 

kostnader för förtidsröstning, ambulerande röstmottagare, 

kommunikationsinsatser och säkerhetsåtgärder.  

Finansiering sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 138 Dnr 2017-000209 003 

Informationssäkerhetspolicy för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

 Under hösten 2017 framlades en informationssäkerhetspolicy för beslut. 

Policyn återremitterades dock. Policyn har nu omarbetats i grunden och 

läggs ånyo fram till beslut, se bilaga 1. 

 

Under återremissen har tjänstemannaorganisationen fått lämna synpunkter på 

policyn. IT-chef har deltagit i utformande av omarbetningen och 

förvaltningscheferna har informerats särskilt. Under remissomgången har det 

som KSAU initialt invände mot hanterats. Policyn har föredragits för 

förvaltningschefsgruppen utan invändningar.  

 

Informationssäkerhetspolicyn som den nu föreslås fastställas beskriver 

Ronneby Kommuns viljeriktning avseende arbetet med information och 

personuppgifter. Policyn är ett viktigt instrument i arbetet med att 

implementera GDPR.  

Förslag till beslut 

Föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen 

som föreslår för kommunfullmäktige att fastställa ny 

informationssäkerhetspolicy för Ronneby kommun i enlighet med bilaga 3.  

Deltar i debatten 

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

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa ny informationssäkerhetspolicy för 

Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 139 Dnr 2018-000172 101 

Dataskyddsombud 

 

Sammanfattning  

Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. 

Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och regeringen har genom 

prop. 2017/18:105 lagt fram ett förslag för ny dataskyddslag.  

 

Nuvarande ordning innebär att varje organisation har ett 

personuppgiftsombud. Förordningen inför dock en ny roll och ålägger varje 

personuppgiftsansvarig att tillsätta ett dataskyddsombud, 

personuppgiftsombudet försvinner i och med att PUL upphör att gälla.  

 

Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombud i 

nuvarande PUL. Reglerna om dataskyddsombud (på engelska Data 

Protection Officer, DPO) finns i artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen. 

En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets 

kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det 

innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt 

dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.  

 

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på 

dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person 

som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på 

grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra 

uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i 

organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. 

 

Personuppgiftsansvariga i Ronneby kommun är kommunstyrelsen, varje 

nämnd, samt de av kommunen helägda bolagen. Varje 

personuppgiftsansvarig kommer behöva utse ett dataskyddsombud. 

 

Vilken individ som utses som dataskyddsombud ska anmälas till 

Datainspektionen senast den 25 maj 2018. Kommunen ser stora 

samordningsvinster med att de av kommunen helägda bolagen har samma 

DPO som kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen, nämnderna 

och bolagen måste fatta beslut var för sig vilken individ som ska utses till 

dataskyddsombud.  
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Bedömning 

Ronneby kommun har utrett hur tillsättning av ett dataskyddsombud bäst kan 

ske. Som ovan angetts ska ett dataskyddsombud ha särskild kompetens och 

ska utses på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer. Personer med 

sådan kompetens är idag mycket efterfrågade på arbetsmarknaden och 

således svåra att rekrytera. 

 

Sydarkivera har utrett möjligheterna att inrätta tjänsten dataskyddsombud då 

efterfrågan är stor bland deras förbundsmedlemmar, se bilaga 1. Sydarkivera 

har tagit fram ett avtalsförslag där förbundsmedlemmen kan teckna sig en 

sådan tjänst, se bilaga 2. Kostnaden för Ronneby Kommun skulle på 

årsbasis, mot bakgrund av liggande avtalsförslag, bli 225 000 kronor. För 

2018 blir kostnaden lägre baserat på en avtalstid om åtta månader, total 

summa för 2018 blir 150 000 kronor. 

 

Som separat avtalsförslag har Sydarkivera tagit fram ett avtal för de 

kommunala bolagen, se bilaga 3. Kostnaden baseras på antalet anställda, för 

Ronnebyhus och ABRI uppgår kostnaden till 50 000 kronor på årsbasis. 

Miljöteknik har fler anställda och kommer därför få en kostnad om 100 000 

kronor på årsbasis.  

 

Total kostnad för bolagen samt kommunen blir således 425 000 kronor på 

årsbasis. För 2018 blir kostnaden lägre mot bakgrund av kortare avtalstid. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår  

1. att kommunfullmäktige tecknar avtal med Sydarkivera enligt 

avtalsförslag för kommunen.  

2. att kommunfullmäktige i ett ägardirektiv till de av kommunen 

helägda bolagen uppdrar åt bolagen att teckna avtal med 

Sydarkivera i enlighet med avtalsförslag. 

3. att kostnaden för 2018 tas från kontot för kommunstyrelsens 

oförutsedda utgifter.  

4. att kostnaden för 2019 och framåt hänskjuts till budgetberedning. 

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 beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

1. att kommunfullmäktige tecknar avtal med Sydarkivera enligt 

avtalsförslag för kommunen.  

2. att kommunfullmäktige i ett ägardirektiv till de av kommunen 

helägda bolagen uppdrar åt bolagen att teckna avtal med 

Sydarkivera i enlighet med avtalsförslag. 

3. att kostnaden för 2018 tas från kontot för kommunstyrelsens 

oförutsedda utgifter.  

4. att kostnaden för 2019 och framåt hänskjuts till budgetberedning 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 140 Dnr 2016-000343 214 

Hyresavtal och ersättningsanspråk avseende 
verksamhet i lokaler på Ronneby 1:27 Östra Piren 

 

Sammanfattning  

 Högsta domstolen har den 21 december 2017, mål nr Ö 5589-17, beslutat att 

inte meddela Ronneby kommun prövningstillstånd avseende kommunens 

överklagande i den del som avser avvisning av Allt i Marin Ronneby AB:s 

och Ronneby Båtvarv AB:s yrkande om fastställelsetalan.  

 

Blekinge tingsrätt har den 19 mars 2018 hållit muntlig förberedelse i målet T 

1030-17 angående det skadeståndsanspråk som riktats mot kommunen 

avseende lokalerna på Östra Piren.  

Bedömning 

Föredragande kommunjurist Anna-Clara Eriksson informerar om vad som 

förevarit under förberedelsen, utsikterna till förlikning samt ärendets 

fortsatta handläggning.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslås besluta att kommunens ombud advokat David 

Hertzman, Advokatfirman Gärde & Partners AB, ges befogenhet att vid en 

överenskommelse mellan parterna acceptera en ersättning till käranden med  

0 kr och att vardera parten bär sina rättegångskostnader.    

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att den del av beslutet i vilket ”[…] vardera parten bär sina 

rättegångskostnader” stryks.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(82) 
2018-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att kommunens ombud advokat David Hertzman, Advokatfirman Gärde & 

Partners AB, ges befogenhet att vid en överenskommelse mellan parterna 

acceptera en ersättning till käranden med  

0 kr. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 141 Dnr 2017-000749 214 

Risatorp 2:2 Detaljplan för bostäder 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28 KF § 312 om att utifrån gällande 

planprogram ge miljö- och byggnadsnämnden ett planuppdrag för bostäder i 

programmets delområde 1, Risatorp. Planuppdraget avser fastigheten 

Risatorp 2:2 med flera fastigheter i norra Risatorp på den plats där det idag 

är bollplan och tennisplan. Under 2017 genomförde Sweco på uppdrag av 

Ronneby kommun en översiktlig miljöteknisk markundersökning, en 

fördjupad miljöteknisk markundersökning och en geoteknisk undersökning 

av den före detta kommunala deponin i området.  

 

Samtliga planhandlingar och utredningar finns digitalt på: 

www.ronneby.se/risatorp.       

Bedömning 

Norra Risatorp är planlagt med en byggnadsplan som vann laga kraft 1953-

01-21 där planområdet gränsar till ett före detta grustag som användes av 

Ronneby hälsobrunn. Östra Varevägen omfattas idag av byggnadsplanen och 

är reglerad som allmän plats. Det nya planförslaget ansluter till Östra 

Varevägen och breddar den planlagda gatumarken för att både bilväg och 

gång- och cykelväg ska kunna inrymmas. En trafikutredning upprättad av 

Tekniska förvaltningen vid Ronneby kommun kompletterar 

planhandlingarna som visar på möjliga handlingsalternativ för att hantera 

den nya trafiksituationen efter detaljplanens genomförande.  

 

Grus hämtades både på den östra och västra sidan av Östra Varevägen där 

åtminstone det västra sandtaget användes som deponi fram till 1960-talet. 

Deponin täcktes över och en bollplan samt en tennisplan anlades ovanpå 

densamma. Deponiområdets utsträckning har kartlagts med hjälp av 

historiska flygfotografier och Sweco har under våren 2017 utfört en 

översiktlig miljöteknisk markundersökning i området. Denna undersökning 

kompletterar en tidigare översiktlig undersökning utförd av J&W under 2001 

i den norra delen av planområdet.  

 

En fördjupad miljöteknisk markundersökning genomfördes av Sweco den 

17-18 oktober 2017 där provtagningarna samordnades med den geotekniska 

undersökningen. Vid undersökningarna har framkommit att det finns halter 

http://www.ronneby.se/risatorp
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av skadliga ämnen över riktvärdena för så kallad känslig markanvändning. 

Detta innebär till exempel en markanvändning som bostäder vilket är denna 

detaljplans huvudsyfte. För att säkerställa att markföroreningarna inte 

överstiger nivån för en känslig markanvändning före det att 

bostadsbyggandet påbörjas, har plankartan försetts med en bestämmelse med 

förutsättning att markföroreningarna avhjälps före det att bygglov beviljas 

för bostadsändamål. 

 

Under och efter samrådsskedet av planen fortsatte arbetet med ytterligare 

utredningar i området och därför tillkommer en Risk- och åtgärdsutredning 

till planhandlingarna. Utredningen studerar vilka risker som föroreningarna 

kan medföra för människor och djur, lakning till grundvatten med mera. 

Utredningen kopplas också till olika åtgärdsförslag där den specifika 

åtgärdens miljönytta vägs mot den ekonomiska kostnaden för åtgärden. 

Planbeskrivningen har kompletterats i denna del som ett sätt att sammanfatta 

innehållet i den bilagda utredningen. 

 

Efter samrådet har planhandlingarna reviderats på flera sätt och en 

sammanställning av dessa ändringar finns i slutet av samrådsredogörelsen. 

Sammanfattningsvis kan nämnas följande förändringar: 

 

 Den föreslagna vändplanen längs Östra Varevägen har flyttats 

norrut. 

 Förbindelsevägen mellan Hjorthöjden och Risatorp utgår. 

 Kvartersmarken har utökats söderut där förbindelsevägen 

tidigare föreslagits. 

Planbeskrivningen har kompletterats angående miljömål, flygbuller, 

fastighetsrättsliga frågor med mera.  

Förslag till beslut 

Föreslå kommunstyrelsen att inte ha någon erinran mot planförslaget.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att inte 

ha någon erinran mot planförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 142 Dnr 2018-000183 007 

Årsredovisning för Cura Individutveckling 2017 

 

Sammanfattning  

Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för 

år 2017. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin 

revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och att 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att  

- godkänna Kommunsamverkan Cura Individutvecklings 

årsredovisning för år 2017, samt  

- att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att  

- godkänna Kommunsamverkan Cura Individutvecklings 

årsredovisning för år 2017, samt  

- att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 143 Dnr 2018-000189 001 

Revidering av tidplan gällande projektet "Framtidens 
skolor" 

 

Sammanfattning  

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

om tidplan gällande projektet ”Framtidens skolor”. Ett av delbesluten gällde 

en permanent ombyggnad av ABRI:s lokaler i kvarteret Svarven till en av 

två 4-9 skolor i tätorten.  

Bedömning 

Arbetet med ritningar och förfrågningsunderlag har pågått sedan tidig höst 

2017. Vid anbudstidens utgång 2018.03.09 har få anbud inkommit. Med 

anledning av detta har ABRI:s styrelse beslutat att avbryta upphandlingen. 

Konsekvensen av detta blir att tidplanen, för i stort alla delprojekt, som 

beslutades 2017-09-28 måste revideras. Den nya skolan i kvarteret Svarven 

kan tidigast vara klar i maj 2020. Snäckebacksskolan, som också skall 

anpassas till en 4-9 skola, kan vara klar två år senare, dvs i maj 2022. 

 

Övriga delar i projektet anpassas efter de nya förutsättningarna (se bilagor, 

reviderad tidplan (1) samt förslag till förändringar i Kommunfullmäktiges 

beslut från 2017-09-28 (2)). Med föreslagen tidplan kommer hela 

skolprojektet ”Framtidens skolor” vara klart under 2022.  

Förslag till beslut 

Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogat förslag till ny 

tidplan, med förändringar i tidigare Kommunfullmäktigebeslut (2017-09-28), 

samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.  

Föreslås också att Kommunstyrelsen utser KSAU till politisk styrgrupp i 

projektet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 144 Dnr 2018-000177 101 

Information från kommunikationsenheten 

 

Sammanfattning  

Tillförordnad kommunikationschef Johan Sandberg ger information i 

ärendet.      

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Roger Gardell (L) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Johan Sandberg, tillförordnad kommunikationschef  
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§ 145 Dnr 2018-000176 101 

Förslag att genomföra organisationsutredning 

 

Sammanfattning  

 Vid årsskiftet 2017/2018 började en ny kommunallag (2017:725) att gälla. 

Den nya lagen ställer bl.a. krav på hur en kommun får vara organiserad för 

att uppfylla lagens intentioner och krav. För Ronneby kommuns del krävs 

organisatoriska förändringar för att anpassas till kommunallagen. Rent 

översiktligt blir följden av den nya lagen att tekniska förvaltningen upphör 

som egen förvaltning och inordnas i kommunledningsförvaltningen. 

Detsamma gäller för näringslivsenheten, som idag är organiserad som ett 

eget spår direkt underställd kommunstyrelsen och därmed är en 

parallellorganisation till övrig kommunal verksamhet.  

Inför en ny mandatperiod och med den nya lagstiftningens krav som 

bakgrund finns stor anledning att göra en organisationsöversyn av 

framförallt nuvarande kommunledningsförvaltning, teknisk förvaltning och 

näringslivsenhet. 

Behovet av en så omfattande översyn som behövs bör göras av extern 

utredare varför tjänsten bör upphandlas. Resultatet av översynen bör vara 

klart senast i augusti 2018.  

Bedömning 

 Vid årsskiftet 2017/2018 började en kommunallag (2017:725) att gälla. Den 

nya lagen ställer bl.a. krav på hur en kommun får vara organiserad för att 

uppfylla lagens intentioner och krav. 

Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig 

förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. 

Ramverket ska ge goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra 

till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän. 

Ramverket bör också ge medlemmar och samhället i övrigt en möjlighet att 

följa och granska aktiviteten i kommuner och landsting. För att möjliggöra 

insyn och uppföljning krävs att ramverket präglas av tydlighet och en klar 

ansvarsfördelning. I detta sammanhang krävs att den kommunala 

organisationen anpassas till den nya lagstiftningen. 

I den nya lagen är rollfördelningen mellan de anställda och de 

förtroendevalda tydliggjord. Varje kommun och landsting ska ha en 

tjänsteman som har den ledande ställningen bland de anställda. All 

beslutanderätt i den nya lagen, i likhet med nuvarande lag, utgår från de 
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förtroendevalda. Reglerna för anmälan av delegationsbeslut har förenklats 

genom att nämnderna själva beslutar om vilka beslut som ska anmälas. 

Beslut som inte anmäls men som är överklagbara ska tillkännages på den 

kommunala anslagstavlan. Den kommunala anslagstavlan är i fortsättningen 

webbaserad.  

För Ronneby kommuns del krävs organisatoriska förändringar för att 

anpassas till kommunallagen. Rent översiktligt blir följden av den nya lagen 

att tekniska förvaltningen upphör som egen förvaltning och inordnas i 

kommunledningsförvaltningen. Detsamma gäller för näringslivsenheten, 

som idag är organiserad som ett eget spår direkt underställd 

kommunstyrelsen och därmed är en parallellorganisation till övrig 

kommunal verksamhet.  

Inför en ny mandatperiod och med den nya lagstiftningens krav som 

bakgrund finns stor anledning att göra en genomgripande 

organisationsöversyn av framförallt nuvarande kommunledningsförvaltning, 

teknisk förvaltning och näringslivsenhet. Behovet av en så omfattande 

översyn som behövs bör göras av extern utredare varför tjänsten bör 

upphandlas. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot enheten för sekretariat 

och samordning, Cefur, hela tekniska verksamheten samt då särskilt mark- 

och exploateringsarbetet. Inom näringslivsenheten bör verksamheterna som 

idag är fysiskt placerade på Soft Center granskas särskilt ur ett 

organisatoriskt perspektiv. Resultatet av översynen bör vara klart senast i 

augusti 2018.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås ge Kommunstyrelsen i förslag att 

ge kommundirektören i uppdrag att upphandla och genomföra en 

organisationsutredning avseende kommunledningsförvaltningen, tekniska 

förvaltningen samt näringslivsenheten. Utredningen finansieras via 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

77(82) 
2018-03-26  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 146 Dnr 2018-000199 023 

Utvärdering av förordnande som förvaltningschef  

 

Sammanfattning  

 Nuvarande fyraårs-förordnande som förvaltningschef för Anders Karlsson, 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, löper ut per den 2018-06-30 och 

kommundirektören har på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag 

utvärderat nuvarande förordnandeperiod och har att avge förslag till 

förlängning alternativt icke förlängning av förordnande som 

förvaltningschef.  

 

Sammanfattningsvis bedöms Anders Karlsson ha uppnått goda resultat inom 

ramen för det uppdrag han snart innehaft i fyra år. Kommundirektören 

föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga hans förordnande som 

förvaltningschef för Miljö- och byggnadsförvaltningen.  

Bedömning 

 Nuvarande fyraårs-förordnande som förvaltningschef för Anders Karlsson, 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, löper ut per den 2018-06-30 och 

kommundirektören har på kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag 

utvärderat nuvarande förordnandeperiod och har att avge förslag till 

förlängning alternativt icke förlängning av förordnande som 

förvaltningschef. 

Utvärderingen utgår från en bedömning gjord utifrån fastställda kriterier som 

vägts mot personlig bedömning, samtal/intervju med Anders Karlsson samt 

avstämning med kollegor, medarbetare samt Miljö- och byggnadsnämndens 

presidium. 

 

Utvärderingens resultat redovisas muntligt. 

 

Sammanfattningsvis bedöms Anders Karlsson ha uppnått goda resultat inom 

ramen för det uppdrag han snart innehaft i fyra år. Kommundirektören 

föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att förlänga Anders Karlssons 

förordnande som förvaltningschef för Miljö- och byggnadsförvaltningen.  
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förlänga Anders 

Karlssons förordnande som förvaltningschef för Miljö- och 

byggnadsförvaltningen för tiden  

2018-07-01 t o m 2022-06-30.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förlänga Anders Karlssons 

förordnande som förvaltningschef för Miljö- och byggnadsförvaltningen för 

tiden 2018-07-01 t o m 2022-06-30. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén, kommundirektör  
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§ 147 Dnr 2018-000009 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande inbjudningar till kurser och konferenser: 

- Länsstyrelsen Blekinge län, Resurssmart för en rikare nutid och 

framtid.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 148 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

- Helny och Jan Appelqvist, Skrivelse till kommunfullmäktiges 

ordförande angående Balder 12 

 

- Länsstyrelsen Blekinge län, Beslut om stadsbidrag till kalkning av 

sjöar och vattendrag 2018 

 

- Naturvårdsverket, Information om den nya våtmarkssatsningen  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 149 Dnr 2018-000123 045 

Ansökan om förskottsutbetalning i stöd av tillfälligt lån- 
Saxemara IF 

 

Sammanfattning  

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson och jurist Mathias Kågell lämnar 

beslutsförslag i enlighet med nedan.     

Förslag till beslut 

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson och jurist Mathias Kågell lämnar 

följande beslutsförslag: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ett lån till Saxemara 

IF med XX kr för finansiering av föreningens projekt Utveckling Hejan. 

Lånebeloppet motsvarar föreningens faktiska kostnader för projektets 

genomförande, dock högst fyrahundra nittionio tusen kronor (499 000).  

 

2. Lånet gäller under följande förutsättningar:  

- Projektet är prioriterat av SydostLeader  

- Jordbruksverket har beviljat projektstöd för finansiering av projektet  

- Föreningen styrker sina faktiska kostnader för projektets genomförande 

genom uppvisande av faktura eller motsvarande betalningsunderlag.  

- Föreningen visar att ansökan om förskottsutbetalning av projektstödet har 

gjorts hos Jordbruksverket och SydostLeader samt redovisar erhållna 

förskottsutbetalningar från dessa organistioner.  

 

3. Lånet ska senast sju (7) dagar efter det att medel avseende det beviljade 

projektstödet inkommit till föreningen, återbetalas med belopp motsvarande 

erhållna medel. Lånet förfaller i sin helhet den 31 december 2018.  

 

4. Årlig ränta på lånet utgår efter en räntesats som med X procent överstiger 

referensräntan enligt räntelagen och beräknas på vd var tid utestående 

lånebelopp. Ränta betalas halvårsvis varje den 30 juni och den 31 december 

med början den 30 juni 2018.  
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Deltar i debatten 

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

(C) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med förändringen 

att punkt 4 stryks.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt följande: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja ett lån till Saxemara 

IF med XX kr för finansiering av föreningens projekt Utveckling Hejan. 

Lånebeloppet motsvarar föreningens faktiska kostnader för projektets 

genomförande, dock högst fyrahundra nittionio tusen kronor (499 000).  

 

2. Lånet gäller under följande förutsättningar:  

- Projektet är prioriterat av SydostLeader  

- Jordbruksverket har beviljat projektstöd för finansiering av projektet  

- Föreningen styrker sina faktiska kostnader för projektets genomförande 

genom uppvisande av faktura eller motsvarande betalningsunderlag.  

- Föreningen visar att ansökan om förskottsutbetalning av projektstödet har 

gjorts hos Jordbruksverket och SydostLeader samt redovisar erhållna 

förskottsutbetalningar från dessa organisationer.  

 

3. Lånet ska senast sju (7) dagar efter det att medel avseende det beviljade 

projektstödet inkommit till föreningen, återbetalas med belopp motsvarande 

erhållna medel. Lånet förfaller i sin helhet den 31 december 2018.  

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 

Mathias Kågell, jurist 

Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen  


