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§ 399 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare och justering av dagordningen  

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende avseende förtida avslut- avtal Ekenäs/Karön lyfts in som 

ärende 26 på dagens dagordning. 

 

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att Magnus Pettersson (S) utses 

till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

Beslut 

1. Arbetsutskottet godkänner dagordningen med förändringen att ärende 

avseende förtida avslut- avtal Ekenäs/Karön lyfts in som ärende 26 

på dagordningen. 

 

2. Arbetsutskottet utser Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 400 Dnr 2019-000594 001 

Konsekvensanalys fiberutbyggnad 

 

Sammanfattning  

Ronneby Miljö & Teknik AB behandlade vid mötet 2019-09-19 § 9 ett 

ärende avseende konsekvensanalys fiberutbyggnad. I sitt beslut anhåller 

bolaget i första hand om ett aktieägartillskott om 137 miljoner kronor. I 

andra hand anhåller bolaget att ägaren (Ronneby kommun) ska äga 

utbyggnaden och nätet på landsbygden men att bolaget utför utbyggnaden, 

driften samt underhåll av nätet.  

 

Beslutet och analysen grundar sig på en utredning, på beställning av 

Ronneby Miljö & Teknik AB, utförd av Ernst and Young (EY). Utredningen 

bifogas utskickat material.        

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB beslut 2019-09-19 

Styrelsen beslutar föreslå att ägaren ska ge ett aktieägartillskott på nuvarande 

bedömning 137 miljoner kronor som första alternativ och som andra 

alternativ äga utbyggnaden och nätet på landsbygden. Miljöteknik utför 

utbyggnaden och driften samt underhåll av nätet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå Ronneby Miljö & 

Teknik AB begäran om ett aktieägartillskott med motiveringen att ägaren 

kommer säkra bolagets framtid. Ägaren bedömer vidare att de obeskattade 

reserver som finns i bolaget kommer räcka i det initiala skeendet.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

avslå Ronneby Miljö & Teknik AB begäran om ett aktieägartillskott med 

motiveringen att ägaren kommer säkra bolagets framtid. Ägaren bedömer 

vidare att de obeskattade reserver som finns i bolaget kommer räcka i det 

initiala skeendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Ronneby Miljö & Teknik AB, Peter Berglin  
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§ 401 Dnr 2019-000587 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag, 
oktober 2019 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning redogörs för de kommunfullmäktigebeslut, tagna 

under 2010 – aug 2019, som resulterat i ett uppdrag och som ej var klara vid  

ingången av 2019.  

 

Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig eller 

ansvariga för uppdraget. Uppgiftslämnaren skriver en kommentar om vad 

som har skett i ärendet och bedömer status   ej påbörjad,   påbörjad, 

klar. 

Bedömning 

När sammanställningen för april hanterades av kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutade de att återremittera ärendet för en översyn och 

förtydligande av hur väl svaren i analysdelen överensstämmer med de 

uppdrag som getts och avses i rapporteringen. 

Det återremitterade ärendet har inte återredovisats. Istället har det inför 

denna återrapportering arbetats med att få en högre kvalitet genom bl a en 

diskussion i förvaltningschefsgruppen. Efter sista inlämningsdatum har 

materialet som det såg ut då skickats till rapportörerna med en uppmaning att 

se över rapporteringen ytterligare en gång. 
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Sedan tidigare hänger ett uppdrag från ett budgetbeslut kvar i redovisningen. 

Budgetuppdragen redovisas dock nu egentligen särskilt och inte i denna 

återrapportering som ska omfatta uppdrag som kommunfullmäktige har 

lämnat utöver uppdragen i budget. Uppdraget ligger i denna redovisning pga 

av att kommunfullmäktige vid ett senare tillfälle uppmanat till slutförande av 

uppdraget. En sammanställning ser ut som följer: 

Kategori Ärende  Ej 

påbörjad 

Påbörjad  
Klar 

Budget 1              1  

Övriga 

beslut 

79 5 32 42 

Totalt 80 5 32 42 

 

Av 80 redovisade ärenden har 74 ärenden status påbörjad alternativt  

klar 

Andelen klara ärenden har ökat sedan april-sammanställningen. 

I den bifogade sammanställningen finns alla uppdrag som klarmarkerats 

under året med, dvs även de som var klara vid april-sammanställningen.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(63) 
2019-10-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 402 Dnr 2019-000405 003 

Nytt reglemente äldrenämnden 

 

Sammanfattning  

 Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKL. SKL tog under 

2018 fram ett nytt förslag till reglemente. I Ronneby kommun följer 

reglementet för teknik-, fritid- och kulturnämnden, socialnämnden och 

kommunstyrelsen den nya mallen. Äldrenämndens reglemente föreslås nu få 

samma nya struktur. Vissa sakliga ändringar har också gjorts.     

Bedömning 

Allmänna ändringar - Ny struktur    

Kommunens reglementen baseras på ett förslag från SKL. De flesta 

reglementen baseras på det förslag som togs fram 1992 och som SKL sedan 

reviderade löpande. Under 2018 publicerade SKL ett nytt s.k. normalförslag 

för reglementen. Det nya normalförslaget hade genomgått en omfattande 

uppdatering jämfört med tidigare normalförslag från SKL.  

  

I Ronneby kommun är kommunstyrelsens, socialnämndens och teknik-, 

fritid- och kulturnämndens reglemente baserat på SKLs förslag från 2018. 

Äldrenämndens reglemente föreslås nu få samma nya struktur.  

  

Förändringarna är tämligen omfattande varför de inte låter sig beskrivas i 

text, utan man gör bäst i att läsa det gamla reglementet och jämföra med 

ändringsförslaget. Den uppmärksamme kommer notera att ändringarna i sak 

inte är särskilt stora. Strukturen är emellertid annorlunda. Det nya förslaget 

bär också en större tydlighet än tidigare. 

 

Sakliga ändringar 

Syftet med ändringen av formuleringen i 2 kap. 1 § är att den ska klargöra 

rollfördelning mellan äldre- och socialnämnd på ett bättre sätt. 

 

Nämndens särskilda uppgifter, 2 kap. 4 §, har också förändrats till viss del, 

studera förslaget för att se ändringarna.  
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Namnändring och ikraftträdande 

Eftersom nämnden byter namn fr.o.m. 1 januari 2020 föreslås att 

äldrenämnden byts ut till vård- och omsorgsnämnden på förekommande 

ställen i reglementet. Det nya reglementet föreslås därför träda i kraft tidigast 

1 januari 2020. 

 

Remissyttrandet 

Äldrenämnden har lämnat ett remissyttrande till föreslagna ändringar av 

reglementet där nämnden har yttrat sig angående nämndsekreterarens 

närvarorätt i 4 kap. 12 §. Nämnden har föreslagit att paragrafen ska ändras så 

att sekreteraren skriver protokoll på ordförandes ansvar. Det är dock redan 

reglerat i kommunallagen (2017:725) genom 6 kap. 35 §, som hänvisar till 5 

kap. 65 § och behöver därför inte regleras även i reglementet. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta ändringarna i äldrenämndens reglemente.  

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 

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

anta ändringarna i äldrenämndens reglemente. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 403 Dnr 2017-000697 217 

Granskning - Detaljplan för Karossen 5 

 

Sammanfattning  

Arbetet med att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Karossen 5 med flera 

fastigheter i Ronneby stad startade i och med att miljö- och 

byggnadsnämnden beviljade planbesked 2018-01-24 § 16. Den nya 

detaljplanen arbetas fram med ett standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen (2010:900) och samråddes 2019-05-20 till och med 2019-0614. 

Beslut ska nu fattas om granskning av förslaget. 

 

Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns på: 

www.ronneby.se/karossen5.      

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden mottog en ansökan om planbyte för 

fastigheten Karossen 5 2017-11-09. Efter handläggning med 

remissförfarande beslutade miljö- och byggnadsnämnden att bevilja 

planbesked 2018-01-24 § 16 för fastigheten. Sökanden har därefter tagit sin 

ansökan om planbesked i anspråk genom att ingå planavtal med Ronneby 

kommun för arbetet. 

 

Syftet med detaljplanen är att skapa en bredare markanvändning än vad 

gällande planförhållanden medger och en stadsmässig arkitektur och 

stadsbild i ett framväxande handelsstråk längs Karlshamnsvägen. Planen 

syftar förutom till fler markanvändningar med handels- och industriändamål 

också till att reglera en robustare trafikföring i området. 

 

Sökanden har bekostat en översiktlig miljöteknisk markundersökning för 

fastigheten Karossen 5 då denna kartlagts som potentiellt förorenad enligt en 

kartläggning gjord av Länsstyrelsen i Blekinge län. Undersökningen utgör 

här ett underlag till detaljplanen tillsammans med en trafikutredning. I 

samband med ansökan om planbesked konstaterades behovet att studera 

trafiksituationen i en helhet för att kunna utforma ett lämpligt planförslag. 

Detta har fått till följd att gatumarken runt kvarteret Karossen ingår i 

planområdet för att kunna skapa en ny infart till Industrigatan från 

Karlshamnsvägen. 

http://www.ronneby.se/karossen5
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Förutom en miljöteknisk markundersökning och en trafikutredning utgör 

också en geoteknisk undersökning från 1978 ett underlag till detaljplanen. 

Den geotekniska undersökningen gjordes i samband med att Sörbybäcken 

förlades i en kulvert i den norra delen av planområdet. 

 

Detaljplanen föreslås revideras enligt följande: 

Plankarta 

 Den punktprickade marken utökas i syfte att tillmötesgå gällande 

skyddsavstånd till Preems bensinstation på fastigheten Sömmaren 

1 sydöst om planområdet. 

 Plankartan förses med bestämmelse om att utrymningsmöjligheter 

ska riktas bort från riskkällan. 

 Plankartan förses med bestämmelse om att friskluftsintag och dess 

placering. 

 Plankartan förses med villkoret: ”Startbesked får inte ges för 

handel och verksamheter förrän markföroreningar har avhjälpts”. 

 Regleringen av utfartsförbud längs Karlshamnsvägen har 

förtydligats med start- och slutmarkeringar i enlighet med 

Boverkets allmänna råd. Förbudet har också preciserats till att 

gälla körbar utfart. 

 Anslutningsvägen mellan Karlshamnsvägen och Industrigatan har 

flyttats västerut för att möjliggöra markköp till fördel för 

fastigheten Karossen 4. 

Planbeskrivning 

 Kartunderlaget i planbeskrivningen har uppdaterats för att stämma 

överens med planområdets avgränsning. 

 Planbeskrivningen har försetts med ett nytt stycke som beskriver 

skyddsavstånd till pågående verksamheter. 

 Förtydliganden har gjorts beträffande anordnande av parkeringar 

under rubriken Tillkommande trafik och parkeringar. 

 Förtydliganden har gjorts beträffande inrättande av u- område och 

syftet med reglering av E-område för teknisk anläggning 

(telestation). 

 Genomförandetiden har kortats ned från 10 år till 5 år från den dag 

då detaljplanen fått laga kraft.      
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Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan för 

Karossen 5 med flera fastigheter.      

Deltar i debatten 

 I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslag till ny detaljplan för Karossen 5 med flera fastigheter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 404 Dnr 2017-000402 217 

Remiss om förslag till detaljplan - Rönnbäret 2 mfl, 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Planarbetet för Rönnbäret 2 m.fl. startade i samband med att miljö- och 

byggnadsnämnden beviljade planbesked 2017-10-25 § 203. Efter 

planbeskedet beviljades har ett planavtal ingåtts med fastighetsägaren till 

Rönnbäret 2. Detaljplanen upprättas genom ett utökat planförfarande i 

enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och beslut ska nu fattas om 

samråd för förslaget. 

 

Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns på  

www.ronneby.se/ronnbaret2.      

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden mottog en ansökan om planbesked för 

fastigheten Rönnbäret 2 den 2017-06-01. Efter handläggning med 

remissförfarande beslutade miljö- och byggnadsnämnden att bevilja 

planbesked 2017-10-25 § 203 för fastigheten. Sökanden har därefter tagit sin 

ansökan om planbesked i anspråk genom att ingå planavtal med Ronneby 

kommun för arbetet.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostadsbebyggelse som är 

kulturhistoriskt anpassad inom fastigheten Rönnbäret 2 som finns belägen i 

ett centralt och attraktivt läge i Ronneby tätort. År 2010 antog 

kommunfullmäktige i Ronneby kommun en detaljplan inom fastigheten. 

Beslutet upphävdes av mark- och miljödomstolen år 2011 med hänsyn till 

förslagets påverkan på Ronneby brunnsspark som innefattas av riksintresse 

för kulturmiljö. Den tidigare detaljplanen reglerade en byggnadshöjd av sju 

våningar. Det planförslag som nu är aktuellt medger en nockhöjd av 15 

meter och innebär en bebyggelse som är anpassad efter riksintressets 

kulturvärden. Anpassning har skett både gällande byggnadshöjd och 

bebyggelseutformning.  

 

I samband med upprättande av det tidigare planförslaget för fastigheten togs 

en inventering enligt MIFO fas 1 fram. Då undersökningen bedöms som 

fortsatt aktuell utgör den underlag även för den nu aktuella detaljplanen. 

http://www.ronneby.se/ronnbaret2
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Som komplement har vidare markprover tagits inom planområdet och en 

provrapport och sammanställning av analysresultat har upprättats.  

 

I syfte att undersöka den skuggbildning som kan uppstå i samband med 

uppförande av bostadsbebyggelse inom fastigheten har en skuggstudie tagits 

fram som beslutsunderlag.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ny detaljplan 

för Rönnbäret 2 med flera fastigheter.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Peter Bowin (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha har 

något att erinra mot förslag till ny detaljplan för Karossen 5 med flera fastigheter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 405 Dnr 2019-000431 253 

Bökenäs 1:48, ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

Ansökan om att få köpa del av Bökenäs 1:48 har inkommit. Sökande önskar 

bygga villa på tomten i anslutning till befintlig villabebyggelse. Tomten är 

inte detaljplanelagd och stora delar av tomten är strandskyddad.  

Bedömning 

Ansökan om att få köpa delar av Bökenäs 1:48 har inkommit. Sökande 

önskar uppföra en villa på tomten. Tomten måste om en försäljning ska ske 

avstyckas. Lämplig tomtstorlek bör i så fall ligga på omgivande storlekar 

som är ca 2000 kvm. Tomtpris om försäljning sker är 168 kr/km och följer 

riktlinjerna.  

Detaljplan saknas för området vilket innebär att förhandsbesked behöver 

sökas.  

Strandskydd gäller för nästan hela tomten och möjligheten till 

strandskyddsdispens är inte utesluten. En ny villa kompletterar befintlig 

bebyggelse.  

Delar av området är utarrenderat till campingen men området används inte i 

den utsträckning som arrendeavtalet medger. Inga övriga kommunala 

intressen finns på området. Lämpligheten i samlad bebyggelse gör att en 

villa skulle ses som lämplig komplettering. Om försäljning ska ske bör 

positivt förhandsbesked beviljas innan försäljning.  

Med tanke på närheten till campingen så är försäljning tveksam. Ställnings-

tagande om eventuell försäljning önskas.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att 

avslå ansökan om att få köpa del av Bökenäs 1:48 av kommunen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå ansökan 

om att få köpa del av Bökenäs 1:48 av kommunen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 406 Dnr 2019-000588 252 

Kalleberga 8:206 - förfrågan om köp av fastighet 

 

Sammanfattning  

Kalleberga 8:206 är ute till försäljning för 3,6 miljoner. Förfrågan om 

kommunen är intresserade av att köpa har ställts. Fastigheten ligger 

strategiskt bra till i Kallinge i nära anslutning till kommunal mark.   

Bedömning 

Kalleberga 8:206 är ute till försäljning för 3,6 miljoner. På fastigheten idag 

bedrivs bland annat bilhandel. Detaljplanen för fastigheten säger handel. 

Förfrågan om kommunen är intresserade av att köpa har ställts från 

mäklaren. Fastigheten ligger strategiskt bra till i Kallinge i nära anslutning 

till kommunal mark. Kommunen äger fastigheten bredvid.  

Möjligheterna till att skapa bra mark för att exempelvis bygga bostäder finns 

här. Det ligger utanför försvarets influensområde för buller. Utbyggd 

infrastruktur finns nära. Det krävs dock en ny detaljplan. Idag är området 

delvis planlagd som handel och delvis som bostäder. Som en helhetsbild 

skulle området passa bra med ändamål bostäder.  

Utifrån ovanstående resonemang så önskas ställningstagande om köp av 

fastigheten. Karta och prospekt bifogas som underlag.    

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottets 

ställningstagande i dagsläget är att inte köpa fastigheten Kalleberga 8:206.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ställningstagande i dagsläget är att inte 

köpa fastigheten Kalleberga 8:206. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng.  
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§ 407 Dnr 2019-000475 261 

Järnavik - Ansökan om att arrendera kommunägd mark 

 

Sammanfattning  

 Ägaren till Järnavik 1:35 önskar arrendera mark i anslutning till sin tomt för 

att hålla undan sly och ogräs. Hen har också för avsikt att parkera ett släp 

mm.  

Bedömning 

 Marken är inte detaljplanelagd men gränsar till Naturreservat och 

strandskyddsområde. 

 

2017 arrenderade vi ut mark till grannen norr om sökanden. Om vi 

arrenderar ut denna mark också finns det inget släpp kvar ner mot 

naturreservatet. Sökanden bemöter detta med att ingen ändå går det hållet 

eftersom där inte finns någon grind och vi sålt det gamla släppet ner mot 

Järnaviksvägen. 

 

Sökandens tomt var tidigare 2 tomter som slagits ihop. Sökanden har med 

andra ord redan en stor fastighet och borde klara sig med den mark de har. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att avslå 

arrendeansökan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet återremittera 

ärendet med motiveringen att det i ärendet krävs en tydligare bedömning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen att 

det i ärendet krävs en tydligare bedömning.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Eva Lydin  
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§ 408 Dnr 2019-000573 261 

Kalleberga 8:61 - Ansökan om arrende 

 

Sammanfattning  

 Ägaren till Kalleberga 8:61 önskar arrendera mark i anslutning till sin tomt 

för extra trädgård och parkering.   

Bedömning 

 Sökanden påpekar att området inte sköts. Hen vill kunna klippa och röja för 

att barnen ska kunna leka där. Sökanden vill också kunna parkera släp och en 

bil på området. 

 

Området är detaljplanelagt som allmän plats, park. Miljöteknik har inga 

ledningar i området. 

 

Det pågår ett skrotbilsärende i området. Sökanden påpekar att det inte är en 

skrotbil, men har lovat flytta in bilen på sin egen tomt. 

 

Då allmänheten uppfattar bilen som en skrotbil bör kommunen inte arrendera 

ut marken för parkering. Barnen bör kunna leka i området även utan ett 

arrende. Om det behöver röjas i området uppmanas sökanden att göra en 

felanmälan på kommunens hemsida eller ansöka om trädfällning. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

arrendeansökan.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet återremittera 

ärendet med motiveringen att det i ärendet krävs en tydligare bedömning.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.        
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen att 

det i ärendet krävs en tydligare bedömning.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Eva Lydin  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(63) 
2019-10-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 409 Dnr 2019-000477 261 

Niten 1 - Ansökan om utökat arrende och bryggplats 

 

Sammanfattning  

 Ägaren till Niten 1 önskar utöka sitt arrende för att hålla rent från sly och 

gräs. Hen önskar också bygga en brygga.  

Bedömning 

 Området är planlagt som allmän plats park eller plantering. Stadsarkitekten 

påpekar att man medvetet lagt ett släpp ner till och längs med ån för att ge 

invånarna chansen att ta sig ner till ån och röra sig längs med ån. Det 

utökade arrendet ligger mitt i ett sådant släpp ner mot ån som kommer att 

hindra passage ner mot ån. Det utökade arrendet ligger dessutom en liten bit 

framför en annan tomt, vilket är helt olämpligt. Då sökanden redan har 

arrende framför sin tomt bör vi avslå utökningen.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att avslå 

arrendeansökan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet återremittera 

ärendet med motiveringen att det i ärendet krävs en tydligare bedömning.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen att 

det i ärendet krävs en tydligare bedömning.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Eva Lydin  
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§ 410 Dnr 2017-000496 302 

Informationsärende - Statusrapport "Förslag till 
utvecklingsplan för Ronneby Brunnspark framtida 
utveckling" 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag enligt budget 2017 Plan 2018-2019 

KF § 377/2016 att ta fram en utvecklingsplan för Ronneby Brunnspark och 

Brunnsskogen. Detta är en prisbelönt Park med många restriktioner såsom 

biotopskydd, Natura 2000, skyddsvärda träd mm. Med utveckling menas 

bl.a. nya mötesrum, utegym, återplantering av trädbestånd, nya växter mm. 

Sommaren 2019 skall utvecklingsplanen vara färdigställd.  

Bedömning 

 Utvecklingsplanen är nu klar bifogas som ett informationsärende.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen för information.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för 

information. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 411 Dnr 2019-000583 000 

Tjänstegarantier Miljö- och byggnadsnämnden 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-24 § 103 

Kommunfullmäktige har gett samtliga förvaltningar i uppdrag att ta fram 

förslag på tjänstegarantier inom respektive verksamhetsområde. 

 

Tjänstegarantier kan ses som en del i kommunens kvalitets och 

utvecklingsarbete. Lagarna styr hantering av många ärenden, men utöver det 

finns områden där kommunen kan ge kommunnivåerna en tydlig bild av 

kommunens service och vad kommuninvånarna har rätt att förvänta sig av 

kommunens verksamheter.      

Bedömning 

I skriften ”Att utveckla tjänstegarantier” från Svenska kommunförbundet 

2002 beskrivs tjänstegarantier som en del av kommunens offentliga 

deklarerade standardnivå som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig 

av kommunens tjänster utifrån befintliga resurser, metoder, organisation och 

kompetens.  

 

Garantierna bör vara:  

• Relevanta – de ska ha tydlig koppling till medborgarnas behov av 

service och ha fokus på det som är av intresse för dem. 

• Meningsfulla – de ska beskriva garantierna utifrån medborgarnas 

synvinkel. 

• Utmanande – de ska vara utmanande men realistiska. 

• Enkla – de ska beskrivas enkelt och tydligt. 

• Mätbara – hur väl de uppfylls ska kunna mätas direkt i verksamheten 

eller genom brukarundersökningar. 

• Uppföljningsbara – system måste finnas för en kontinuerlig 

uppföljning. 

• Publicerade – de ska publiceras på olika sätt och spridas brett. 
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• Utvärderas och förbättras – de ska finnas system för utvärdering och 

förbättring. 

En del kommuner har kopplat kompensationer till garantierna. Ekonomisk 

kompensation bör endas ges i verksamheter som är avgiftsbelagda och måste 

stå i rimlig proportion till tjänsten och dess kostnad i övrigt. 

Kommunförbundet erfar att kompensationer inte är så väsentligt för den 

enskilde. Det är viktigast att brister snabbt rättas till. 

 

Förslag på lämpliga tjänstegarantier har arbetats fram under våren. Arbetet 

har fokuserat på de delar i där kommunen agerar som myndighet gentemot 

medborgare och näringsidkare. Inga förslag till tjänstegarantier har 

identifierats inom planhandläggning eller bygglovsprocessen då dessa redan 

i dag till stor del är lagstyrda med tidsatt handläggningstid enligt Plan- och 

Bygglagen.  

 

Nedan följer Miljö- och byggnadsnämndens förslag på tjänstegarantier:  

 

 Vid anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning 

enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd, ska beslut vara fattat och expedierat senast 20 

arbetsdagar från det att kompletta handlingar diarieförts på 

Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

 

 Vid nyregistrerade livsmedelsverksamheter som säljer mat 

som de själva bereder från råa kött- och fiskvaror, ska den 

första livsmedelsinspektionen ske inom 2 månader efter det 

att verksamheten startat. 

 

 Vid ansökan om tillstånd för inrättande av 

avloppsanläggning eller anmälan om ändring av 

avloppsanläggning, ska den sökande kontaktas för bokning 

av förhandsinspektion inom 10 arbetsdagar från det att 

handlingar diarieförts på Miljö- och 

byggnadsförvaltningen. 

 

Förslagen till tjänstegarantier innebär både en service till enskilda 

medborgare om en effektiv handläggning vid inrättande av 

värmepumpsanläggningar och avloppsanläggningar och en garanti till 
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livsmedelsföretag att dessa bli inspekterade inom en snar tid efter öppnandet. 

Om tjänstegarantin inte uppfylls kommer Miljö- och byggnadsförvaltningen 

arbeta för att rätta till felet och därefter leva upp till löftet igen.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslagen till tjänstegarantier och 

därefter föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att införa föreslagna tjänstegarantier inom 

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-04-24 

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslagen till tjänstegarantier och 

föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införa föreslagna tjänstegarantier inom Miljö- och 

byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera miljö-och 

byggnadsnämndens förslag till tjänstegarantier med motiveringen att det i 

ärendet kompletteras/tydliggörs vilka konkreta konsekvenser som uppstår i 

de fall tjänstegarantierna inte uppfylls. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar miljö-och 

byggnadsnämndens förslag till tjänstegarantier med motiveringen att det i 

ärendet kompletteras/tydliggörs vilka konkreta konsekvenser som uppstår i 

de fall tjänstegarantierna inte uppfylls. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsnämnden  
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§ 412 Dnr 2019-000044 530 

Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har fått en begäran om remissyttrande angående 

trafikförsörjningsprogram 2020-2023 från Region Blekinge. Förlaget till 

program finns på https://regionblekinge.se/trafik-och-

resande/kollektivtrafik/trafikforsorjningsprogram-2020-2023---remiss.html 

 

Region Blekinge är regional kollektivtrafikmyndighet i Blekinge. 

Remissversionen är regionstyrelsens förslag till Trafikförsörjningsprogram 

för perioden 2020 – 2023 med mål och vision över längre period. 

Trafikförsörjningsprogrammet kommer att utgöra det styrdokument som 

anger mål och riktlinjer för hur tåg-, buss-, taxi- och båttrafik ska utvecklas. 

Programmet ska vara en grund för det operativa arbetet med 

kollektivtrafiken som löpande beslutas i trafiknämnden. Programmet ska 

också ge riktlinjer för planering av infrastrukturen såväl på det kommunala 

som på det statliga vägnätet. Ambitionen är att dokumentet ska vara ett 

underlag vid kommunernas beslut om infrastrukturåtgärder samt vara 

styrande för prioriteringar av åtgärder på statliga vägar och järnvägar i 

länstransportplanen.  

 

Riktlinjerna i programmet anger ramar för vilka prioriteringar som ska göras 

inom olika områden. Region Blekinge lämnar samtidigt möjligheter öppna 

för att Blekingetrafiken och trafikföretagen inom ramarna, ska kunna 

använda sin kreativitet och därmed utveckla trafikens attraktivitet och 

effektivitet.  

 

Förslagen i trafikförsörjningsprogrammet grundar sig på länets och 

kommunernas beslutade strategiska dokument med Region Blekinges 

regionala utvecklingsstrategi i centrum. Dialog har även genomförts med 

resenärer, Länshandikapprådet, Blekinges kommuner samt Region Blekinges 

politiska nämnder. Den framtidsbild som dokumenten ger av Blekinge, 

beskriver framförallt åtgärder för att utveckla Blekinge som 

arbetsmarknadsregion.  
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Den regionala utvecklingsstrategin ”Attraktiva Blekinge” är grunden för 

dokumentet och målen ska stödja den riktningen som är utlagd för länet. 

Målbilden beskriver viktiga funktioner i kollektivtrafiken för att denna på 

bästa sätt ska bidra till det ”Attraktiva Blekinge”. Målbilden är beskriven i 

tre punkter:  

 

 Kollektivtrafiken ska ge förbättrad valfrihet gällande boende, sätt att 

förflytta sig och tidpunkt för när vi vill förflytta oss i Blekinge.  

 Bra rörlighet i Blekinge och närhet till storstäder skapar utveckling 

och tillväxt genom att näringslivets rekrytering av rätt kompetens 

underlättas.  

 En renare och tystare lokal miljö samt minskad klimatbelastning 

skapas av konkurrenskraftig, miljösmart och förnybart driven 

kollektivtrafik.  

Bedömning 

Programmet beskriver mål och riktlinjer för kollektivtrafiken på ett tydligt 

sätt. Programmet bygger även på dialog som Region Blekinge har genomfört 

under året, vilket är mycket positivt. I programmet beskrivs en vision för 

Blekinge och kollektivtrafiken 2050. När de gäller en vision så långt i 

framtiden bör önskade funktioner och upplevelser beskrivas, snarare än att 

konkreta lösningar föreslås.  

 

Trafikförsörjningsprogrammet beskriver väl målen för att minska restiden 

mellan städer och regioner. Kommunen ser positivt på att Region Blekinge 

belyser behovet av en tågstrategi för Blekinges kustbana och anser också att 

det behövs en väl genomtänkt strategi för att kunna bygga en effektiv 

infrastruktur. Detta kan leda till större förändringar av järnväg genom länet, 

vilket anses som grundläggande för att minska restiden längs sträckan i 

större omfattning.   

 

Ronneby kommun är mycket angelägen om att placera mötesspåret i 

Kallinge nära flygplatsen, för att i framtiden möjliggöra för att skapa ett 

tågstopp. Även om flyget inte omfattas i trafikförsörjningsprogrammet är 

ändå flygplatsen en viktig målpunkt i resandet i regionen. Blekinge kustbana 

är den länk som skulle ge kollektiv försörjning till flygplatsen för hela länet.  

 

I referat från samrådet framgår att både Ronneby kommun och Regionala 

utvecklingsnämnden framhållet att det är viktigt att mötesspåret placeras 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(63) 
2019-10-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

nära flygplatsen, för att i ett senare skede kunna möjliggöra för tågstopp nära 

flygplatsen. I samband med beslut om skatteväxlingsuppgörelsen 2018 

framhölls att för att uppnå ett ökat samband mellan trafikslagen är ett läge 

vid Bredåkra, i anslutning till flyget, det bästa alternativet för en 

mötesstation. Under förutsättning att Ronneby kommun planerar för 

verksamheter som medför utveckling av detta område och på sikt tillför fler 

nyttor utöver restid, kan Region Blekinge medverka till detta. I förslaget till 

trafikförsörjningsprogram saknar kommunen ett tydligt ställningstagande 

från Region Blekinge sida gällande detta och även vidare planering för att 

öka nyttorna med ett tågstopp vid flygplatsen. 

  

I kommunens översiktsplan är området söder om flygplatsen utpekat som 

utredningsområde för verksamheter. Kommunen bedömer att området är 

mycket strategiskt för utveckling av en tågstation och ett logistikcenter för 

bland annat omlastning och lager. Kommunen har påbörjat diskussion med 

Trafikverket gällande planering för tågstoppet. Miljö- och 

byggnadsförvaltningen har även fått i uppdrag att påbörja planarbete för 

området med möjlighet till personflyttning i närheten av flygstationen och 

F17.   

 

En utmaning som beskrivs i programmet är att utöka 

arbetsmarknadsregionen för att bidra till att uppnå målen i ”Attraktiva 

Blekinge”. Det beskrivs bland annat i programmet att bra rörlighet i 

Blekinge och närhet till storstäder skapar utveckling och tillväxt genom att 

näringslivets rekrytering av rätt kompetens underlättas. Ett tågstopp i läget 

vid flygplatsen skulle starkt bidra till att utöka arbetsmarknadsregionen och 

vara direkt gynnande för näringslivet i regionen. Tågstoppet vid flygplatsen 

ger, förutom god tillgänglighet till Stockholm och övriga destinationer, även 

bättre möjligheter för verksamheter i Kallinge där bland annat 

Försvarsmakten är en stor arbetsgivare med cirka 1 500 arbetstillfällen. Det 

faktum att ett tågstopp i Bredåkra positivt skulle bidra till att förstora 

arbetsmarknadsregionen nämns inte i dokumentet. 

 

I övrigt förefaller programmet väl underbyggt kring de förutsättningar och 

utmaningar som Blekinge har gällande kollektivtrafikförsörjningen. 

Fördelarna med kollektivtrafiken skulle dock kunna framhållas än mer. Det 

gäller till exempel beskrivningen av kollektivtrafikförsörjning på 

landsbygden. Programmet identifierar landsbygdstrafiken snarare som ett 

problem med en negativ spiral där mindre resande ger sämre 

kostnadstäckning vilket ger färre turer med ännu färre resande som resultat. 

Problemet är reellt och konkret och är delvis en följd av kollektivtrafikens 
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satsning på snabba resor mellan större orter. I programmet beskrivs att man 

ser på nya lösningar utan att närmare definiera vilka dessa lösningar är. 

Programmet ger därför intrycket att glesbygden inte prioriteras till förmån 

stadstrafik och ”mellanortstrafik”.  

 

I programmet borde det framgå att vissa effekter som önskas är beroende av 

samordnande insatser mellan olika aktörer. Exempelvis beskrivs att 

pendlarparkeringar är ett sett att öka det kollektiva resandet jämfört med 

bilresor. Dock är det inte självklart att den som börjat resan i bilen väljer att 

parkera denna för att fortsätta med buss eller tåg. Det är därför viktigt att i 

sammanhanget kombinera en insats med en annan, för att förmå personer att 

byta färdmedel. Det bör i detta fall göras tydligt att för att kunna påverka 

beteendet måste samordnade insatser ske mellan trafikansvarig och kommun. 

Det innebär att kommunerna måste åta sig att genomföra vissa åtgärder för 

att bidra till att nå målet med programmet. 

 

Programmet belyser miljöaspekter och kollektivtrafiken möjliga hänsyn till 

miljön beroende på val av drivmedel. Valet av drivmedel för 

kollektivtrafiken kan innebära en grund för att möjliggöra även för andra 

aktörer i länet att använda förnyelsebara drivmedel. Detta eftersom 

kollektivtrafiken då står för en känd och förväntad förbrukning som kan vara 

nödvändigt för att få till investeringar i ny produktion och distribution av 

förnyelsebara drivmedel som t.ex. biogas. I detta sammanhang är det även 

viktigt att kollektivtrafiken har en fordonsflotta som bidrar till att det finns 

en marknad för en mångfald av förnybara drivmedel.   

 

Utöver det uppenbara att Blekinge främjas av att fler åker kollektivt så kan 

kollektivtrafiken också bidra till utvecklingen i Blekinge genom att aktivt 

välja drivmedel. Det finns potential i Blekinge för att producera mer biogas. 

Det skulle innebära en möjlig utveckling av fler företag och arbetstillfällen 

(oftast på landsbygden) samt att befintliga lokala resurser som exempelvis 

gödsel skulle nyttjas effektivare. Dessutom kan det skapa förutsättningar för 

att även andra fordon i länet skulle kunna gå på biogas. Det är viktigt att de 

offentliga verksamheterna i Blekinge skapar förutsättningar för hela 

Blekinge att ställa om både sina resmönster och fordon för att uppnå ett 

klimatneutralt Blekinge.  

 

I programmet framhåller Region Blekinge att kommunerna planerar och 

bygger ut bostäder i områden som inte redan har tillfredställande utbud av 

kollektivtrafik. Som exempel nämns att Ronneby kommun exploaterar 
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Aspan utan att det i dagsläget finns väl utbyggd kollektivtrafik. Det hela kan 

ses som ett generellt problem, men i Ronnebys fall pågår planering av mer 

bebyggelse i området samt byggnad av en vägförbindelse över 

Angelskogsviken. Det ger en starkt ökad tillgänglighet för de redan boende 

på Aspan som även kan gynna av kollektivtrafik till området.  

 

Kommunen vill framhålla den positiva aspekten som kan vara en följd av 

programmet, då kollektivtrafiken kopplas till strävan att öka besöksnäringen 

i länet. Framförallt ses utvecklingen av kollektivtrafik till havs som 

angeläget och då att binda samman hela Blekinges kuststräcka. Detta kan ge 

många synergieffekter för hela regionen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet 

som sitt eget remissvar gällande förslag till Trafikförsörjningsprogram för 

Blekinge 2020-2023.. 

Deltar i debatten 

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

(C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V), Magnus Pettersson (S) och Bengt 

Sven Åke Johansson (SD).  

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet om yttrande över 

Trafikförsörjningsprogram 2020-2023 till kommunstyrelsen utan eget 

ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 413 Dnr 2018-000062 349 

Havsplan för Blekinges kustkommuner 

 

Sammanfattning  

Havsplanen är ett översiktsplanearbete som fortsätter 2019. Den 

mellankommunala havsplanen har varit utställd på samråd under tiden 2018-

02-21 till 2018-05-04.  

 

Kommunen har tillsammans med övriga kustkommuner i Blekinge beviljats 

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

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

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

under hösten 2019.  

Bedömning 

Under utställningen inkom 18 skriftliga yttranden. Åtta yttranden innehöll 

synpunkter på havsplanens innehåll och tio yttranden var helt utan erinran. 

Här kan noteras särskilt att flera myndigheter däribland Länsstyrelsen i 

Skåne, Försvarsmakten och Vattenmyndigheten Södra Östersjön inte hade 

något att erinra mot förslaget till havsplan. 

 

Inkomna synpunkter har framförallt rört önskemål om kompletteringar och 

förtydliganden kring olika sakfrågor och upplysningar om 

tillståndsprövningar som kan bli aktuella vid prövning av olika verksamheter 

i havsområdet och pågående arbeten med nya marina naturreservat, natura 

2000 område för tumlare och utredning om nya riksintressen för 

energidistribution. En del synpunkter har rört önskemål om att korrigera rena 

brister eller felaktigheter i beskrivning av planeringsförutsättningar och 

konsekvenser. 

 

Förekommande synpunkter har till största delen kunna tillgodosetts genom 

ändringar i planhandlingarna. Kommunerna har gjort bedömningen att 

ändringarna inte utgör väsentliga ändringar som skulle innebära att förslaget 

till havsplan behöver ställas ut på nytt. Förändringarna redovisas nedan:  
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Nedan listas de övergripande förändringar som utställningen föranlett 

rörande havsplanens plankarta:  

 Justering av områdesgräns för område 5 med anledning av justerad 

gräns för planerat nytt marint naturreservat vilken ligger till grund 

för områdesgränsen. 

 Komplettering med gräns kopplad till pågående inventering av 

naturvärden i området utanför Hanö inför ett eventuellt framtida 

utpekande av områdesskydd – om höga marina naturvärden 

påträffas.  

 

Nedan listas de övergripande förändringar som utställningen föranlett 

(utöver ändringar av mer redaktionell karaktär som inte listas nedan): 

Inledning 

 Komplettering med text som tydligare lyfter fram breda och öppna 

dialoger och kompensationsåtgärder som verktyg för att nå fram 

till samförståndslösningar vid kommande tillståndsprövningar i 

havsområdet. 

 Komplettering rörande havsplanens mandat kring möjligheten för 

kommuner att inrätta såväl marina naturreservat som marina 

biotopskydd. 

 Komplettering rörande det pågående arbetet med att ta fram 

regionala handlingsplaner för marint skydd i Sverige.  

Planförslag 

 Förtydligande kring havsplanens möjliga påverkan på sjöfarten i 

planområdet.  

 Förtydligande av motiv till utpekade huvudanvändningar. 

 Förtydligande kring yrkesfiskets anspråk i havsområdet och 

havsplanens roll för bevarande och utveckling av ett lokalt hållbart 

yrkesfiske. 

 Förtydligande kring havsplanens vägledande texter rörande 

möjligheten för etablering av anläggningar för vattenbruk inom 

planområdet. 

 Komplettering med upplysning om att Länsstyrelsen utreder ett 

marint område kring Hanö-Listershuvud för att undersöka ev. 

förekomst av marina naturvärden.  

 Kompletteringar enligt det tillägg som följde med 

utställningshandlingen rörande upplysning om att försvarsmaktens 

intressen enligt miljöbalken kommer att prioriteras i de fall 

samordning inte går att uppnå: ”Om energiändamålet och 

försvarsintresset inte går att samordna, är det försvarets intressen 

som ska ges företräde, se 3 kap 9 § MB”. 
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Planeringsförutsättningar 

 Uppdatering av kartor med saknad eller reviderad information  

 Ytterligare uppdelning av luft- och sjöfart genom underrubriker 

 Komplettering kring övergödningens ekologiska effekter. 

 Komplettering med information om ytterligare miljögifter som 

påverkar havet 

 Havsplanen kompletteras med upplysning om pågående utredning 

kring ett framtida utpekande av transmissionsnätet som 

riksintresse för energidistribution.  

 Komplettering kring senaste igångsättningstid och pågående 

prövning av ansökan om att få ändra från 170 till 220 meters höjd 

för tillståndsgiven vindkraftspark vid Taggen. 

Konsekvenser 

 Komplettering kring vilken lagstiftning som är aktuell vid 

prövning av olika typer av verksamheter. 

 Korrigering av motstridiga uppgifter. 

 Kompletterande motivering kring hur dumpning av muddermassor 

till havs kan innebära mindre miljöpåverkan än uppläggning på 

land. 

 Komplettering kring ledningsdragningar i havsområdet. 

 

Merparten av inkomna synpunkter har varit möjliga att gå tillmötes. Vissa 

synpunkter har bedömts vara av sådan art att dessa bedömts vara uppfyllda i 

tillräcklig omfattning i redan framtaget förslag. Sjöfartsverkets önskan om en 

uppdelning av avsnittet Luft- och sjöfart i två separata avsnitt har inte 

tillgodosetts fullt ut. I dokumentet kommer dock respektive trafikslag att 

särredovisas under egna underrubriker där så är möjligt för att ytterligare 

förtydliga havsplanen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

skicka ut den mellankommunala havsplanen på utställning  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att skicka ut den 

mellankommunala havsplanen på utställning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 414 Dnr 2019-000319 139 

Revidering av Integrationsstrategi 2019-2021 

 

Sammanfattning  

Integrationsstrategi för Ronneby kommun är framtagen utifrån 

kommunfullmäktiges beslut 2015-2018. 

 

Ronneby kommuns Integrationsstrategi ska revideras. Revideringsarbete 

påbörjades under Ledarforum den 25 oktober 2018, då deltagare arbetade 

med fokus på integration på alla nivåer inom kommunens alla verksamheter. 

Under våren har Integrationsgruppen sammanfattat materialet från 

Ledarforums arbete och omvandlat det till en ny Integrationsstrategi för 

2019-2021.  

 

Förvaltningarna och de kommunala bolagen i Ronneby kommun ska 

omvandla denna integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för 

sina verksamheter i samma forum, Ledarforum den 24 oktober 2019. Förslag 

ny Integrationsstrategi har skickats ut på remiss till alla nämnder och 

styrelsen för de kommunala bolagen.   

Bedömning 

 Syftet med strategin är att skapa förutsättningar i hela kommunens 

organisation och bolag för att snabbt tillvarata individens resurser. Att bidra 

till att synliggöra mångfald och underlätta för att attityder förändras. 

Kommunen ska vara lyhörd för förändrade behov av integrationsarbetet samt 

att konkretisera den politiska viljeinriktningen och integrationen ska 

genomsyra alla verksamheter.  

 

Strategin består av fyra fokusområden; 

 Arbete och självförsörjning 

 Utbildning 

 Deltagande och social sammanhållning 

 Infrastruktur 
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Alla nämnder, Ronnebyhus och Miljötekniks styrelse ställer sig bakom 

dokumentet Integrationsstrategi 2019-2021. 

 

 Äldrenämnden och Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom 

dokumentet, men önskar en ändringen att första stycket sidan 5, sista 

meningen ska omformuleras till: ”Grundinställningen i Ronneby är att varje 

nytillkommen invånare betraktas som en resurs.” 

 

Bolaget Abri har inte svarat på remiss.     

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige 

 

att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument för Ronneby 

kommun samt kommunala bolagen, vidare 

 

att uppdra samtliga förvaltningar  och bolagen att omvandla denna 

integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för sin verksamhet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) efter vissa mindre språkjusteringar i 

förslag till fokusområden 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 föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige: 

1. Att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument för 

Ronneby kommun samt kommunala bolagen.  

2. Att uppdra samtliga förvaltningar och bolag att omvandla denna 

integrationsstrategi till ändamålsenliga handlingsplaner för sin 

verksamhet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 415 Dnr 2019-000578 730 

Förslag från äldrenämnden, Utreda - Att ta bort 
friskvårdstimmen och istället införa en högre 
friskvårdspeng till alla samt se över möjligheten att 
erbjuda andra friskvårdsalternativ 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-09-18 § 142 

 Vid äldrenämndens sammanträde 2019-06-19 i ärendet ”Förslag till budget 

2020-2021 och plan 2022-2023” beslutad äldrenämnden, efter yrkande från 

Anders Lund, att lyfta ut förlag 3 gällande friskvårdstimme/friskvårdspeng 

och skapa ett separat ärende. Anders Lund yrkade att ”utreda möjligheten at 

ta bort friskvårdstimmen. Istället införa en högre friskvårdspeng till alla samt 

se över möjligheten att erbjuda andra friskvårdsalternativ.” 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda om friskvårdstimmen är en lämplig strategi inom ramen för 

kommunens hälsoarbete eller om det finns andra metoder som är mer 

effektiva.     

Bedömning 

Vid äldrenämndens sammanträde 2019-06-19 i ärendet ”Förslag till budget 

2020-2021 och plan 2022-2023” (dnr 2019-000129-730) beslutad 

äldrenämnden, efter yrkande från Anders Lund,  att lyfta ut förlag 3 gällande  

friskvårdstimme/ friskvårdspeng och skapa ett separat ärende.  

 

Utdrag från sammanträdesprotokoll 2019-06-19: 

Yrkande från Anders Lund, förslag 3, 

”Friskvårdstimmen –  

Enligt dagens regler så har personalen rätt till friskvårdstimme en gång i 

veckan.  

Vissa har den schemalagd, vissa hinner inte ta ut den. 

Vissa arbetsgrupper har inte friskvårdstimme utan istället en friskvårdpeng 

för att det finns ingen möjlighet för dom att ta ut en timme i veckan. Exempel 

på detta är nattpatrullen, eventuellt gäller det nattpatrullen också. 
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Friskvårdsbidrag är idag 500 kr per år.  Detta finner jag högst orättvist, 

delvis genom att vissa kan ta ut sin timme, vissa inte.  

En timme i arbetstid kostar på en höft 250 kr ta det gånger 4 veckor så ger 

det ett ”bidrag” på 1000 kr/månad till dom som kan ta ut de.  

Vilket ger 12000 per år (11000 om man tar bort semestermånaden) och det 

ska då ställas mot dom 500 kr/ år som ges till dom grupper som inte kan ta 

ut friskvårdstimmen.  

Chefer och förvaltningspersonal har friskvårdstimme, detta innefattar ett 30 

tal anställda.  

Ekonomi – lågt räknat 500 personer som har en friskvårdstimme i veckan 

ger 2000 tim per månad och 24000 tim per år.  

En heltidsanställd genererar ca 1800 tim per år, vilket innebär att det skulle 

kunna frigöra arbetstid motsvarande ca 13 årsarbetare. 

Att: Utreda möjligheten att ta bort friskvårdstimmen. Istället införa en högre 

friskvårdspeng till alla samt se över möjligheten att erbjuda andra 

friskvårdsalternativ också.” 

 

I yrkandet ovan från 2019-06-19 presenterade Anders Lund en ekonomisk 

jämförelse mellan alternativen friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, vilket 

påvisar stora ekonomiska skillnader mellan alternativen. 

Äldreförvaltningen anser att det är viktigt att följa upp och utvärdera 

resultatet av befintliga förmåner inom ramen för kommunens hälsoarbete för 

att nå önskad effekt och för att nå tänkt målgrupp.      

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

 ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda om 

friskvårdstimmen är en lämplig strategi inom ramen för kommunens 

hälsoarbete eller om det finns andra metoder som är mer effektiva.      
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Äldrenämndens beslut 2019-09-18 

Äldrenämnden beslutar att: 

 ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda om 

friskvårdstimmen är en lämplig strategi inom ramen för kommunens 

hälsoarbete eller om det finns andra metoder som är mer effektiva. 

Deltar i debatten 

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

(C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet remitterar 

ärendet till personalenheten för yttrande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar ärendet till personalenheten för 

yttrande. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten  
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§ 416 Dnr 2019-000388 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-09-25 § 139 

Socialförvaltningen har genom mail 2018-08-19 meddelat att det inte finns 

några ej verkställd beslut för kvartal II att rapportera.      

Förslag till beslut 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.      

Socialnämndens beslut 2019-09-25 

Socialnämnden noterar återrapporteringen till protokollet samt översänder 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att notera återrapporteringen 

till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 417 Dnr 2016-000659 730 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) avseende att underlätta 
pensionärernas flyttning 

 

Sammanfattning  

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

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

kunnat flytta till ett trygghetsboende men boendeformen anses vara dyr. 

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

bostadsföretaget bygger trygghetsbostäder i form av insatslägenhet med en 

avgift under gränsen för bostadstillägg samt med en prisgaranti där det 

kommunala bostadsföretaget förbinder sig att köpa tillbaka lägenheten för 

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

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

boende och att kommunens kostnader sjunker på grund av 

samordningsvinster.   

Bedömning 

Det finns idag ett kommunalt trygghetsboende på Espedalen. Ytterligare 

trygghetsboende byggs på Kilen med 23 lägenheter i regi av Attendo. Med 

ett större antal trygghetsboende i kommunen ökar också möjligheten till att 

välja boende och genom det kan fler invånare ta steget att flytta från sin villa 

till lägenhet. Genom boendeformen trygghetsboende kan kommunens 

kostnad för exempelvis hemtjänst minskas, dels genom att boendeformen 

erbjuder en modern standard dels genom samordningsvinster då det är en 

byggnad att besöka brukare i.  

 

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

från nämnden är att ge kommunstyrelsen eller Ronnebyhus i uppdrag att 

underlätta för pensionärer att flytta från villa till trygghetsboende.  

 

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

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

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

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

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

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

på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap, 

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

det går att åldras i, samt att 

 främja forskning och annan kunskapsutveckling kring 

tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet. 

 

Ett annat alternativ kan vara att kommunen jobbar vidare med att försöka få 

till stånd byggande av kooperativa hyresrätter i kommunen. En kooperativ 

hyresrättsförening är en ekonomisk förening som hyr ut minst tre lägenheter 

till sina medlemmar. Föreningen är hyresvärd och hyresgästen är medlem i 

föreningen. Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan vanlig hyresrätt 

och bostadsrätt. Hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten stämmer till stor 

del överens med vad som gäller vid vanlig hyra. Gällande ansvar och risk så 

betalar varje medlem en insats och eventuellt en upplåtelseinsats i samband 

med att han eller hon får hyra en lägenhet. Medlemmarna är inte personligt 

ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna 

insatsen. Som boende kan medlemmen också påverka förhållandet i 

fastigheten men utan att behöva ta det ansvar som ett ägande innebär.  

 

För att underlätta för pensionärerna att flytta från en stor bostad till en 

mindre så behöver fler lägenheter byggas. Ägardirektiv till det kommunala 

bostadsbolaget kan vara en lösning. Prisgaranti kan fungera men då krävs 

kommunala beslut om subventioner. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet återremittera 

ärendet med motiveringen att samtliga trygghetsboenden i kommunen inte 

framgår under avsnittet bedömning i ovan text.       
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen att 

samtliga trygghetsboenden som finns i kommunen inte framgår under 

avsnittet bedömning i ovan text.  

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 
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§ 418 Dnr 2013-000036 109 

Besvarande av medborgarförslag att driva Projekt 
Panncentralen Hjorthöjden med barn- och 
ungdomsverksamhet 

 

Sammanfattning  

 Förslagsställarna har två förslag som rör området Hjorthöjden. Det första 

förslaget innebär att göra Panncentralen till allaktivitetshus. Det andra 

innebär att anordna fritidsaktiviteter minst en gång i veckan på kvällstid för 

främst tonåringar med bemanning av avlönad personal. 

 

Sedan medborgarförslaget inkom har det skett en verksamhetsutveckling på 

området för att möta behovet av mötesplats för barn och unga. Biblioteket är 

idag samlokaliserat med fritidsgårdsverksamheten som tillsammans utgör 

Hjorthöjden mötesplats.     

 

Som underlag till bedömningen har information inhämtas från Ronnebyhus 

och teknik-, fritid- och kulturförvaltningen.   

Bedömning 

 Ronnebyhus använder idag Panncentralen för sin egen verksamhet som 

förråd och verkstad. Det finns inga investeringsplaner för att utveckla deras 

interna verksamhet där. Det bedöms därmed inte finnas några möjligheter att 

utveckla Panncentralen till ett allaktivitetshus.  

 

Sedan medborgarförslaget inkom har det, med biblioteket som grund, 

utvecklats en organiserad fritidsgårdsverksamhet för barn och unga på 

Hjorthöjden. Fritidsgårdsdelen har under åren växt och vänder sig idag till 

barn och unga på mellanstadiet och högstadiet, fördelat på måndag till 

fredagdag under eftermiddagar och kvällstid. Två fritidsledare är anställda 

för att arbeta på mötesplatsen. Biblioteksfilialen är öppen för alla men har ett 

uttalat fokus på barn- och ungdomslitteratur och verksamhet. 

 

Under 2017/2018 renoverades och utvecklades biblioteksfilialen och 

mötesplatsen inom ramen för utvecklingsprojektet Kreativa rum. Våren 2018 

invigdes Hjorthöjdens mötesplats.  
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Den verksamhetsutvecklingen som skett genom samlokalisering av bibliotek 

och fritidsgårdsverksamhet bedöms tillgodose det behov av barn och 

ungdomsverksamhet som föreslagställarna efterfrågar. Biblioteket och 

fritidsgårdsverksamheten på Hjorthöjden benämns och utgör idag 

Hjorthöjdens mötesplats.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att utifrån bedömningen anse medborgarförslaget 

besvarat.   

Deltar i debatten 

 I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska 

anses vara avslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 419 Dnr 2019-000280 109 

Besvarande av medborgarförslag - Omplacering av den 
tänkta förskolan på Slättagårdsvägen 

 

Sammanfattning  

Marie-Ann Nilsson har inkommit med medborgarförslag om omplacering av 

tänkt förskola på Slättagårdsvägen.   

Bedömning 

Det har inkommit ett medborgarförslag om att utreda omplacering av tänkt 

förskola på Slättagårdsvägen. Kommunens behov av nya förskoleplatser är 

stort. Kallinge är i stort behov av fler nya avdelningar, dels för nya behov 

dels för att kunna stänga tillfälliga lösningar såsom paviljonger med 

tidsbegränsade bygglov. I Kallinge har mark- och exploateringsenheten 

tillsammans med planavdelningen inventerat lämpliga tomter. Det finns 

endast en planlagd tomt i Kallinge som är möjlig att bebygga med förskola. 

Slättagårdsvägens tomt heter Kalleberga 6:268 och är planlagd för allmänt 

ändamål.  

 

Kommunfullmäktige tog 2019-04-25 §143 beslut om att sälja Kalleberga 

6:268 till Hoivatilat AB för att bygga och etablera förskola på tomten.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att besluta anse medborgarförslaget 

besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget ska 

anses avslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 420 Dnr 2019-000455 109 

Besvarande av medborgarförslag - bygg 
cirkulationsplatser vid trafikplats Ronneby väst, där 
avfarterna (56) från E 22 ansluter till väg 27 

 

Sammanfattning  

Förslag är inlämnat om att bygga cirkulationsplatser vid av- och påfarter E22 

och väg 27 Ronneby västra. Förslagsställaren anser att detta bör göras i 

samband med Trafikverkets planer på att bygga om påfarter E22 för att få 

bättre trafikflödet och säkerhet.   

Bedömning 

MEX och TFK ställer sig positiva till alternativa åtgärder för TS-åtgärder i 

aktuellt område och hänvisar förslagsställaren till Trafikverket för 

framställan om åtgärder eftersom det är TRV som väghållare på aktuella 

vägsträckor. MEX och TFK anser att detta är det normala förfarandet och 

inväntar om så sker remissförslag från TRV.  

Förslag till beslut 

KSAU beslutar föreslå KS besluta förslå KF besluta anse att förslaget 

härmed är besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

motiveringen att det är alldeles för många förkortningar i ovan förslagstext. 

Dessa ska skrivas ut i namn till dess att arbetsutskottet behandlar ärendet 

igen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet med motiveringen att 

det är alldeles för många förkortningar i ovan förslagstext. Dessa ska skrivas 

ut i namn till dess att arbetsutskottet behandlar ärendet igen. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng  
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§ 421 Dnr 2019-000522 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Övergångsställe/hållplats för buss i Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

 Ett medborgarförslag är inkommit med förslaget om ett övergångställe eller 

en hållplats på Viggen Västra, Viggenvägen, i närheten av Mekonomen och 

Max. Förslaget grundar sig till att tillskapa en säkrare miljö för dem som rör 

sig i området. Idag rör sig barn och ungdomar i rondellen för att ta sig mellan 

den östra och västra sidan om Riksväg 27.  

Bedömning 

 Ronneby kommun arbetet med en ny gång- och cykelbana, GC-bana, som 

kommer sträcka sig från Viggen Östra, Omloppsvägen till Viggen Västra, 

Viggenvägen.  

GC-banan kommer ansluta till de befintliga vid Omloppsvägen och 

Västervägen för att sedan ta sig västerut förbi cirkulationsplatsen som är 

under uppbyggnad, över Sörbybäcken och med en passage över Riksväg 27 

för att ansluta till den västra sidan av Viggenområdet och hela vägen ner till 

MAX. 

I och med den nya GC-banan tillskapas en säkrare trafikmiljö i området. De 

befintliga hållplatserna på Västervägen kommer att förbättras för en bättre 

tillgänglighet. 

Samtliga arbeten med GC-bana, cirkulationsplats och busshållplatser 

beräknas vara klart innan årsskiftet.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att förslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 422 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information avseende kurser och konferenser vid dagens 

sammanträde.   

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

60(63) 
2019-10-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 423 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

1. Cirkulär 19:40 och 19:42 från Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). 

Protokoll 

1. Region Blekinge 2019-09-27      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 424 Dnr 2019-000598 299 

Förtida avslut - avtal Ekenäs/Karön 

 

Sammanfattning  

Karöbolaget AB hemställer i en skrivelse till kommunen om att avsluta 

kontrakten (701.22201.001 och 701.22201.00 ) avseende Ekenäs/Karön per 

den 31/12 2019.       

Bedömning 

Fastighetschef Sören Andersson och näringslivschef Torbjörn Lind föredrar 

ärendet.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Bengt Sven Åke Johansson 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att: 

1.  Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att avsluta kontrakten 

(701.22201.001 och 701.22201.00) avseende Ekenäs/Karön per den 

31/12 2019. 

2. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ge teknik-fritid- och 

kulturnämnden i uppdrag att arbeta fram ett nytt förslag till 

förfrågningsunderlag/avtal för drift och likande avseende 

Ekenäs/Karön för ny upphandling.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Att avsluta kontrakten (701.22201.001 och 701.22201.00) avseende 

Ekenäs/Karön per den 31/12 2019. 

2. Att ge teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att se över och 

arbeta fram ett nytt förslag till förfrågningsunderlag/avtal för drift 

och likande avseende Ekenäs/Karön för ny upphandling.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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