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§ 441 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 442 Dnr 2017-000459 450 

Beslut gällande ny renhållningstaxa då FNI 
(fastighetsnära insamling) införs 

 

Sammanfattning  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till 

kompletterande renhållningstaxor.       

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik beslut 2017-08-31 § 10 

Nya renhållningstaxor kommer att gälla då FNI införs. Dessa taxor har 

godkänts av bolagets styrelse och kommunfullmäktige. Efter fortsatt arbete 

med projektet har det framkommit att det finns behov av vissa 

kompletterande taxor/avgifter, se bilaga 3 .   

Presidiet föreslår styrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om 

kompletterande taxor enligt bilaga 3. 

Styrelsen beslutar enligt presidiets förslag.    

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Tommy Andersson (S), Nicolas 

Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

till kompletterande renhållningstaxor med förändringen att 

felsorteringsavgiften utgår. 

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Kenneth Michaelssons (C) yrkande.     

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige godkänna förslag till kompletterande renhållningstaxor 

med förändringen att felsorteringsavgiften utgår.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 443 Dnr 2017-000261 000 

Tillsättande av tvärpolitisk grupp för fortsatt arbete för 
hållbar ekonomi i Ronneby kommunkoncern 

 

Sammanfattning  

Under vintern 16/17 genomförde PWC en långsiktig finansiell analys av 

Ronneby kommunkoncern, på uppdrag av kommunstyrelsen. Analysen 

presenterades för kommunstyrelsen den 7 mars 2017. 

 

Analysrapportens slutsatser pekar på ett behov av fortsatt arbete för att 

Ronneby kommunkoncern ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.   

Bedömning 

Kommunstyrelsens ordförande anser att det bör bildas en tvärpolitisk grupp 

för att jobba vidare med frågan om att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi 

för Ronneby kommunkoncern. 

 

En tvärpolitisk grupp, med representanter från samtliga partier, skulle, med 

bland annat med den finansiella analysen som grund, kunna arbeta för att nå 

samsyn i olika prioriteringsfrågor.    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tillsätta en grupp, där varje parti representerat 

i kommunfullmäktige erbjuds två platser. Sammankallande för gruppen är 

kommunstyrelsens ordförande. Återrapportering av gruppens arbete sker till 

kommunstyrelsen vid behov.  

 

Kommunstyrelsen beslutar anslå 300 tkr från kommunstyrelsens anslag för 

oförutsedda händelser att användas till konsultinsatser mm.    
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Kommunstyrelsens beslut 2017-06-07 

Kommunstyrelsen beslutar tillsätta en grupp, där varje parti representerat i 

kommunfullmäktige erbjuds två platser. Sammankallande för gruppen är 

kommunstyrelsens ordförande. Återrapportering av gruppens arbete sker till 

kommunstyrelsen vid behov.  

Representanter nomineras på sammanträdet i september. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

representanter nomineras och beslutas om på kommunstyrelsens 

sammanträde i oktober 2017 samt att kommunstyrelsen beslutar anslå 300 

tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser att användas till 

konsultinsatser mm.     

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen fatta 

beslut om vilka representanter som ska ingå i gruppen samt anslå 300 tkr 

från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda händelser att användas till 

konsultinsatser mm. 

 

Representanterna nomineras av respektive parti på kommunstyrelsens 

kommande sammanträde. 

________________ 

Exp: 

Samtliga gruppledare 

Kommunstyrelsen 
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§ 444 Dnr 2017-000479 040 

Revidering av bolagsordningar 

 

Sammanfattning  

Med anledning av att kommunallagen reviderats föreslås att 

bolagsordningarna justeras. Syftet med den ändrade lagstiftningen är att ge 

kommunen en bättre ägarstyrning i helägda kommunala bolag, säkerställa att 

bolagen bedriver verksamhet baserad på kommunalrättsliga principer, samt 

skapa förutsättningar för det s.k. Tecal-undantaget, dvs att lagen om offentlig 

upphandling inte ska behöva tillämpas vid köp inom den kommunala 

koncernen.  

Bedömning 

Av de nya bestämmelserna i kommunallagen framgår: 

I bolagsordningen ska det kommunala ändamålet med verksamheten framgå.  

De kommunalrättsliga principerna som utgör ram för verksamheten ska 

anges i bolagsordningen.  

Fullmäktiges rätt att ta ställning innan viktigare beslut fattas, ska anges i 

bolagsordningen.  

Kommunstyrelsen ska årligen i beslut pröva om den verksamhet som 

respektive bolag har bedrivit under föregående kalenderår är förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Om kommunstyrelsen finner att så inte är fallet, 

ska den lämna förslag till fullmäktige om lämpliga åtgärder. 

Angående Tecal-undantaget uppfylls kontrollkriteriet genom förslag till ny 

paragraf ”Bolagsstämmans kompetens”. 

 

Kommunen har anlitat SKL:s jurist Lena Dalman för att gå igenom 

bolagsordningarna. Förslagen till innehållsmässiga ändringar är hennes 

förslag. I övrigt redaktionella justeringar. 

 

Punkterna under rubriken ”Bolagsstämmans kompetens” är exempel på vad 

som kan finnas med. Syftet med de punkter som ska finnas kvar är att de ska 

säkerställa att ägaren (kommunen) har kontroll över verksamhetens mål och 
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strategiska beslut. Vilka punkter som ska finnas och vilka beloppsgränser 

som ska gälla kan komma att skilja sig åt mellan de kommunala bolagen. 

 

Rubriken ”Privata utförare” har tillkommit för att Kommunfullmäktige ska 

säkerställa att bolagen ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 

avtal lämnas över till privata utförare.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslagen till bolagsordningar till 

respektive bolag för yttrande. Svar ska inkomma till KSAU senast under 

oktober månad.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera förslagen till 

bolagsordningar till respektive bolag för yttrande. 

Svar ska inkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott senast under oktober 

månad. 

________________ 

Exp: 

Styrelseordföranden och VD i följande bolag: 

AB Ronneby Helsobrunn 

AB Ronneby Industrifastigheter 

Ronneby Brunn AB 

Ronneby Miljö och Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

AB Ronnebyhus 
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§ 445 Dnr 2017-000480 040 

Revidering av Policy och direktiv för Ronneby kommun 
och dess helägda bolag samt av Årliga ägardirektiv 
2018 till Ronnebys kommuns helägda bolag 

 

Sammanfattning  

Med anledning av att kommunallagen reviderats föreslås att dokumentet 

”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag” justeras. 

Även bolagsordningarna föreslås revideras med anledning av 

lagändringarna. Detta görs i eget ärende. Dokumentet ”Policy och 

direktiv…” hänger ihop med bolagsordningarna genom att de är en del av 

kommunens styrning av sina bolag. 

 

De årliga ägardirektiven till de helägda bolagen är en komplettering till 

dokumentet ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

bolag” där kommunen som ägare mer detaljerat anger t ex mål, 

avkastningskrav och uppdrag. 

 

Både dokumentet ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess 

helägda bolag” och de årliga ägardirektiven, ska antas på respektive bolags 

bolagsstämma efter kommunfullmäktiges godkännande.   

Bedömning 

Kommunen har anlitat SKL:s jurist Lena Dalman för att gå igenom Policy 

och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda bolag. Förslagen till 

innehållsmässiga ändringar är huvudsakligen hennes förslag. I övrigt 

mestadels redaktionella justeringar, samt omformulering av text i avsnittet 

om Årliga ägardirektiv. 

 

När det gäller de årliga ägardirektiven behöver ett fortsatt arbete göras ihop 

med bolagens ledningar för att nå samsyn om den långsiktiga riktningen för 

bolagen. Det är dock angeläget att få beslut om nya ägardirektiv eftersom de 

nu gällande är sedan 2012. Förslaget som nu lämnas har en förenklad 

struktur och är förhoppningsvis mer överskådligt än tidigare.   
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla respektive bolags VD och 

styrelsepresidium till KSAU för att diskutera och formulera årliga 

ägardirektiv.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

samt tillägger att detta bör ske innan oktober månads utgång.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kalla respektive bolags VD och 

styrelsepresidium till ett sammanträde för att diskutera och formulera årliga 

ägardirektiv. 

Detta bör ske innan oktober månads utgång. 

________________ 

Exp: 

Styrelseordföranden och VD i följande bolag: 

AB Ronneby Helsobrunn 

AB Ronneby Industrifastigheter 

Ronneby Brunn AB 

Ronneby Miljö och Teknik AB 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 

AB Ronnebyhus 
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§ 446 Dnr 2017-000521 055 

Upphandling av Glasmästeritjänster 

 

Sammanfattning  

 Upphandlingen omfattar Ronneby kommun, AB Ronnebyhus och AB 

Ronneby Industrifastigheters behov av glasmästeritjänster inklusive 

erforderligt material för löpande reparations- och underhållsarbeten. 

Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal med en eller flera 

leverantörer.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av glasmästeritjänster.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa upphandlingsdokument 

gällande upphandling av glasmästeritjänster. 

________________ 

Exp: 

Annette Karlsson, upphandlare 
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§ 447 Dnr 2017-000519 054 

Upphandling av storköksutrustning 2017 

 

Sammanfattning  

Upphandling av storköksutrustning 2017.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

upphandlingsdokumentet gällande upphandling av storköksutrustning 2017.      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa upphandlingsdokument 

gällande upphandling av storkösautrustning 2017. 

________________ 

Exp: 

Maria Symbonis, upphandlingscontroller  
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§ 448 Dnr 2017-000496 302 

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. 

TF har därför anlitat ramavtalspartner konsultfirma Tyrens för ett första 

utkast till upplägg för hur arbetet kan bedrivas, bilaga 1 och 2. 

Sommaren 2019 skall utvecklingsplanen vara färdigställd. 

Bedömning 

En bedömning av Tekniska förvaltningen ger att Tyrens förslag är 

genomtänkt och följer de intentioner Ronneby kommun har för 

Brunnsparkens framtida utveckling.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

statusrapporten.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna lämnad statusrapport. 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg, tekniska förvaltningen  
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§ 449 Dnr 2017-000523 296 

Rivning lokaler Östra piren 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade den 1 mars 2016 följande avseende Östra Pirens 

framtida utveckling (§52); ”beslutar att inriktningen ska vara att samtliga 

byggnader/anläggningar förutom 4,5 och 9 rivs med tidplanen att det ska 

vara klart för rivning under våren 2017”. 

Samtliga kontrakt i byggnaden är uppsagda per 2017-10-31, dock behöver en 

hyresgäst vara kvar tills ersättningslokal ordnats. Hyresgästen har köpt mark 

av Ronneby kommun och påbörjat byggnation av nya lokaler i 

Viggenområdet. Men dessa lokaler är ej färdigställda förrän tidigast våren 

2018. Diskussioner med ABRI har inletts för att hitta ersättningslokaler 

under byggtiden.      

Bedömning 

En bedömning av Tekniska förvaltningen ger vid handen att byggnaden som 

inrymt verksamhet för Sköneviks buss kan rivas så fort rivningslov och 

ekonomiska beslut erhållits. 

I rivningen bör ingå, att platsen där byggnaden har stått avgrusas på sådant 

sätt att ev nybyggnation på fastigheten kan ske. 

Karta och bilder av byggnaden/fastigheten Ronneby 27:1 framgår av sida 2.      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU föreslår att Kommunstyrelsen 

beslutar att byggnaden på fastigheten Ronneby 27:1 rivs och Tekniska 

förvaltningen tilldelas 400 000 kr för genomförande av rivningen.      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

med tillägget att tilldelningen av medel om 400 tkr tas från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader.       
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Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

byggnaden på fastigheten Ronneby 27:1 rivs och att tekniska förvaltningen 

tilldelas 400 000 kr för genomförande av rivningen. 

 

Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 450 Dnr 2017-000507 003 

Kommunstyrelsens reglemente - Tillägg av paragraf 
avseende arbetsmiljöansvar  

 

Sammanfattning  

I denna tjänsteskrivelse föreslås ett tillägg till kommunstyrelsen reglemente 

(2017-07-01).   

Bedömning 

Det har framkommit att ett tillägg avseende arbetsgivaransvar bör göras till 

kommunstyrelsens reglemente från och med 1 juli 2017.  

I kapitel 6 (Personalpolitiken) föreslås i och med denna tjänsteskrivelse att 

en helt ny paragraf 3 skrivs in med lydelsen enligt bilaga.  

 

Skrivningen har tillkommit med anledning av beredning och revidering av 

nämndernas reglemente, där motsvarande skrivning finns i 1 kap. 3 § punkt 

6. Punkten missades i revideringen under våren 2017, då skrivningen aldrig 

har funnits med i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Undertecknad eller annan tjänsteman verkställer ändringen när beslut har 

fattats av kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta tillägget i 

kommunstyrelsens reglemente.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta tillägget i kommunstyrelsens reglemente. 

 

Bilaga tillägg avseende arbetsmiljöansvar (dnr: 2017-000507 nr. 61064) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 451 Dnr 2017-000439 303 

Anhållan om att fastigheterna Väby 15:7-15:10 på 
Kalvövägen i Väby införlivas i Verksamhetsområde för 
VA 

 

Sammanfattning  

 Fastighetsägarna på Kalvövägen 15:7- 15:10 i Väby har inkommit med en 

begäran om att området ska införlivas i verksamhetsområde för kommunalt 

VA.  

Bedömning 

De fyra fastigheterna ligger i nära anslutning till befintligt 

verksamhetsområde och därmed föreligger ett kommunalt ansvar för vatten 

och avlopp i området enligt Lag(2006:412) om allmänna vattentjänster. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm 

 

 

                                          De fyra fastigheterna 

 
 

 

Nuvarande verksamhetsområde för VA 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm
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Här hänvisas till ett principiellt intressant avgörande av Va-nämnden och 

överinstanserna avseende §6 i 2006 års vattentjänstlag (motsvarar § 2 i 1970 

års va-lag).  
 

 Beslut 2015-03-19, BVa 28   

 

Eftersom två av de aktuella delområdena inte ansågs kunna utgöra sådan 

samlad bebyggelse som normalt förutsätts och övrig utredning inte ansågs 

vara tillräcklig för att ändå motivera utbyggnadsskyldighet undanröjde Va-

nämnden länsstyrelsens föreläggande om utbyggnad m.m. i dessa områden. 

För ett tredje delområde, som inte ansågs i sig kunna utgöra förutsatt 

samlad bebyggelse, fastställde nämnden länsstyrelsens beslut med 

hänvisning till att området omedelbart gränsar till det befintliga 

verksamhetsområdet samt medgav en något längre genomförandetid än 

länsstyrelsen hade bestämt 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Väby 15:7-15:10 i 

verksamhetsområde för VA.   

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införliva fastigheterna Väby 15:7-15:10 i 

verksamhetsområde för VA. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 

http://www.rattshjalp.se/Publikationer/VA-n%c3%a4mndens%20avg%c3%b6randen/2006/%c2%a76/Beslut%202015-03-19,%20BVa%2028.pdf
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§ 452 Dnr 2017-000437 430 

Remiss naturvärdesbedömning MOSAIC  

 

Sammanfattning  

MOSAIC (Metoder för spatial, adaptiv och integrativ ekosystem baserad 

naturvärdesbedömning) är ett förslag till ramverk för naturvärdesbedömning 

i marin miljö. Ramverket är ett verktyg som ska ge underlag vid framtagande 

av handlingsplaner för grön infrastruktur, områdesskydd, fysisk planering, 

miljökonsekvensbeskrivningar, dispensprövningar, kompensationsåtgärder 

mm. Förslaget är en första version av ramverket och meningen är att det ska 

utvecklas kontinuerligt och anpassas allt eftersom det används. 

 

Remissen finns att ladda ner på Havs- och vattenmyndighetens hemsida: 

www.havochvatten.se om ”Remisser från Havs- och vattenmyndigheten”. 

https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-

fran-hav/remisser/2017-06-26-forslag-pa-ramverk-for-

naturvardesbedomning-i-marin-miljo----mosaic.html 

 

Till remissen finns även kopplat videopresentationer av ramverket och hur 

det är tänkt att fungera. Här ligger de (en kort och en lång): 

https://www.youtube.com/channel/UChDN3BujHmuAanbOr1Abb5g 

 

 

Ramverktyget 

MOSAIC är uppdelat i en grundläggande och en fördjupad 

naturvärdesbedömning.  

I den grundläggande naturvärdesbedömningen identifieras vad, det vill 

säga vilka fördefinierade biotiska ekosystemkomponenter (populationer, 

arter, organismgrupper, livsmiljöer/habitat eller biotop) som är värdefulla. 

Värdering görs med hjälp av ett antal kriterier och ett poängsystem. 

Del 1. Havs- och vattenmyndigheten samordnar - bedömningen per 

havsområde görs av expertgrupp  

Del 2. Länsstyrelsen samordnar – Regional bedömning genom lokal viktning 

 

I den fördjupade naturvärdesbedömningen identifieras var förvaltning av 

ekosystemkomponenter bör prioriteras på grund av höga naturvärden. 

Del 2. Forts. Värdering av platser  

Del 3. Platsspecifik bedömning som bekräftas genom fältinventering  

http://www.havochvatten.se/
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-06-26-forslag-pa-ramverk-for-naturvardesbedomning-i-marin-miljo----mosaic.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-06-26-forslag-pa-ramverk-for-naturvardesbedomning-i-marin-miljo----mosaic.html
https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/vart-uppdrag/remisser-fran-hav/remisser/2017-06-26-forslag-pa-ramverk-for-naturvardesbedomning-i-marin-miljo----mosaic.html
https://url10.mailanyone.net/v1/?m=1dPSGw-0003VO-4n&i=57e1b682&c=w2sVsnnWqEy6X_TuM7-4cdunexa0sYtuzfRxQ8IX8UVOsWX2V-qkwPuVwyWl9Ocz6HSvvGn1hehNhB05h2yaQTYkgRYyHhycPU0rq62dlOE3j-sqXwY1QlrnpdRSICIe0q1O7A-CnNBlB8omFFTkGyLJcizZcIBfM5IsU6-XVdcNhsBuae4twvvdPb_q5BgXlkUIWC0PLg9Q3VmsPnnDsXRbZrjFgp4FUS8e9FJejx9nP22cwprx_fSOHEa6e2k7NzmP_jmEqUcwK-Bj61nZWA
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Ett web-baserat IT-stöd ska utvecklas för att bistå arbetet med ramverket. 

   

Bedömning 

Se bilaga Förslag till yttrande över förslag till ramverk för 

naturvärdesbedömning i marin miljö, MOSAIC. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att 

anta förslag på yttrande över förslag till ramverk för naturvärdesbedömning i 

marin miljö, MOSAIC. 

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifall detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen anta 

förslag på yttrande över förslag till ramverk för naturvärdesbedömning i 

marin miljö, MOSAIC. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Akten 
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§ 453 Dnr 2017-000465 300 

Information - Avtal Karön /Ekenäs 

 

Sammanfattning  

Fastighetschef Ola Liljerum ger information i ärendet.      

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Tommy Andersson (S), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) 

samt förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

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

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ola Liljerum, fastighetschef 

Akten 
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§ 454 Dnr 2017-000522 230 

Begäran om att strandskyddet ska upphävas vid 
mindre vattendrag och vattensamlingar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2017-08-23 § 150 

Strandskyddet gäller vid havet och Vid insjöar och vattendrag.  

I 12 § lagen (1998:811) 0m införande av miljöbalken föreskrevs att 

förordnanden 0m undantag från strandskydd som har meddelats enligt 

naturvårdslagen i dess äldre lydelse skulle omprövas med stöd av 7 kap. 13 ê 

miljöbalken senast den 30 juni 1999. Hade ett förordnande inte omprövats 

innan dess, upphörde förordnandet att gälla.   

I Blekinge gjorde länsstyrelsen inte någon omprövning av förordandet om 

undantag från strandskyddet inom den ovan angivna tiden. Detta har fått till 

följd att alla vattendrag i länet, oavsett storlek, omfattas av strandskydd. 

Detta förhållande har lett till fullständigt orimliga konsekvenser både i 

kommunernas detaljplanering enligt plan- och bygglagen och vid 

handläggningen av enskilda byggnadsärenden både enligt plan- och 

bygglagen och miljöbalken. På grund av strandskyddets generella omfattning 

på 100 meter från vattendragen är det vanligt förekommande att en tilltänkt 

detaljplanering eller enstaka byggnation kommer i konflikt med 

strandskyddet. I många fall torde det stå klart att det enskilda vattendraget 

saknar betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. l andra fall ger en 

avvägning mellan olika intressen vid handen att strandskyddsintresset bör 

vika för ‘Lex. intresset att utveckla en tätort. 

I ytterligare andra fall har ett vattendrag en sådan karaktär att det är 

betydelsefullt för strandskyddets intressen. Den process som idag sker i 

kommunernas olika ärenden är dock ofta omständlig, tidsödande och även 

hindrande. Oklara besked och sena bedömningar medför också stora 

osäkerheter, som blir kostsamma och medför att intressanta 

bostadsbyggnadsprojekt riskerar att inte bli genomförda. Med tanke på 

länsstyrelsens ständiga upprepande att kommunerna måste ta krafttag när det 

gäller arbetet med att få till stånd ett ökat bostadsbyggande i länet är det 

angeläget att frågor av detta slag inte fortsättningsvis behöver hanteras som 

idag. 
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För att åstadkomma en rimlig hantering av strandskyddsfrågorna bör de 

bedömningar som nämnts om ovan endast behöva ske i de fall strandskyddet 

tjänar de syften som anges i miljöbalken. Om det enskilda vattendraget 

saknar betydelse för dessa syften bör strandskyddet upphävas. Detta är 

särskilt angeläget när det gäller Vissa vattendrag. Vid bedömningen av Vilka 

Vattendrag som inte ska omfattas av strandskydd bör även de 

naturgeografiska och biologiska förutsättningarna samt, inte minst, länets 

samhällsutveckling, bebyggelsetryck och befolkningstäthet beaktas. 

Kommunerna vill erinra om att när dåvarande strandskyddsdelegationen 

besökte länet för några år sedan poängterade delegationen att länsstyrelsen 

har möjlighet att upphäva strandskyddet för mindre Vattendrag och 

vattensamlingar. Länsstyrelsen svarade att det inte skett på grund av 

resursskäl vilket med nuvarande bebyggelsetryck och befolkningsutveckling 

skapar ett stort onödigt byråkratiskt hinder i vårt län. 

Enligt länets kommuners bestämda uppfattning måste länsstyrelsen äntligen, 

efter att strandskydd generellt gällt vid länets alla vattendrag i 23 år, 

inventera vattendragen i länet och förmå att upphäva strandskyddet vid de 

Vattendrag som saknar betydelse för strandskyddets syften (jfr.7 kap. 18 § 

miljöbalken). Det är med hänsyn till sakens vikt synnerligen angeläget att 

arbetet, som har diskuterats vid olika tillfällen genom åren, äntligen kommer 

till stånd. Det är helt orimligt att Blekinge - en befolkningstät region med 

många kolliderande intressen - som ett av ett fåtal län ska bibehålla ett 

generellt strandskydd vid alla vattendrag. I det fall länsstyrelsen bedömer att 

man saknar resurser att prioritera ett sådant arbete tillräckligt högt bör istället 

ett beslut fattas om generellt upphävande av strandskyddet för Vattendrag 

under en viss storlek, eventuellt med utpekade undantag. Sådana beslut 

tillämpas i tex. Västra Götalands, Jönköpings, och Gotlands län, samt flera 

av länen i norra Sverige.   

Miljö och byggnadsnämndens beslut 2017-08-23 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att ta skrivelsen 

(under rubriken Sammanfattning) som sin egen och överlämna den till 

Länsstyrelsen i Blekinge län.      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      
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Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Akten 
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§ 455 Dnr 2017-000538 021 

Förslag till agenda- Dialog inför översyn 2018-2019 

 

Sammanfattning  

Syftet med dialogen är att ge förutsättningar för att planera och genomföra 

kommande lönerevision på ett så bra sätt som möjligt. Det innebär att få del 

av underlag i form av lönekartläggning samt statistik som kan visa resultatet 

av den nyligen genomförda löneöversynen. Tillsammans med annan 

omvärldsbevakning kan en strategisk inriktning börja få sin form under 

hösten.  

Bedömning 

 Att starta upp dialogen redan i samband med budgetberedningen, ger en 

möjlighet att planera för genomförandet av löneöversynen, på ett sätt som 

gynnar upplevelsen av en attraktiv arbetsgivare.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås fastställa agendan enligt förslag.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa agendan enligt förslag. 

________________ 

Exp: 

Kristina Wramsby, personalchef  

Akten 
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§ 456 Dnr 2017-000537 021 

Informationsärende- Överenskommelse mellan 
Försäkringskassan och Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

För att tydliggöra roller och ansvar i rehabiliteringarbetet har vi gemensamt 

dokumenterat det som gäller, i en överenskommelse. Den gäller under 

perioden 2017-07-01 till 2018-06-30, med möjlighet till förlängning. 

 

Överenskommelsen ska bidra till 

Ett effektivare samarbete mellan Försäkringskassan och Ronneby kommun 

som bidrar till att sänka sjuktalen och inflödet av nya sjukfall. 

En ökning av antalet informationsinsatser av Försäkringskassan och andra 

aktörer 

Ett ökat samarbete för att höja antalet förebyggande insatser 

 

Under denna tid kommer arbetsgivaren Ronneby kommun att få tillgång till 

egna kontaktteam på Försäkringskassan.  

 

Försäkringskassan kommer att stödja och utbilda chefer med särskilt fokus 

på att förebygga sjukskrivning. 

 

Vid uppföljningsmöten 4 ggr/år sker genomgång av sjukfrånvarostatistik 

samt uppföljning av samarbetet. 

 

Ronneby kommun kommer att förtydliga processbeskrivningen av ”Plan för 

återgång till arbete” och förmedla den till Försäkringskassan.   

Bedömning 

 Ett närmare samarbete med Försäkringskassan och ett tydliggörande av 

roller, kan bidra positivt i arbetet med att sänka sjukfrånvaron.  
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att notera informationen 

till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kristina Wramsby, personalchef 

Akten 
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§ 457 Dnr 2017-000535 001 

Dialog- Passagesystem Stadshuset- behörigheter 

 

Sammanfattning  

Kommunstrateg Anders Engblom föredrar ärendet och det sker en diskussion 

och dialog.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Peter Bowin (V) och 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget,     

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Anders Engblom, kommunstrateg 
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§ 458 Dnr 2017-000536 001 

Bildandet av ett strategiskt beredningsorgan och 
informations-nätverk för kontinuerligt utbyte rörande 
våldsbejakande extremism, sociala oro och utmaningar 
samt drogproblematik i Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Bakgrund 

 

Inom kommunen finns det sedan tidigare viktiga samverkanforum mellan 

kommunala förvaltningar/bolag och externa organisationer som syftar till att 

uppmärksamma samverkansområden och insatser kopplat till trygghet och 

säkerhet samt sociala utmaningar. Exempel på dessa är Brottsförebyggande 

rådet, säkerhetsledning och SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid).  

Det finns dock ett behov av mer frekventa avstämningar för att 

säkerhetsställa att tendenser tidigt uppmärksammas och att problem inte ges 

förutsättningar att växa sig stora.  

Det är även viktigt att samverkan sker kontinuerligt för att säkerställa att 

ärenden stora som små inte ”faller mellan stolarna”.  

I detta syfte förslås, inom ramen för lokala Brå: s arbetsområde inrättas en 

strategigrupp (strategiskt beredningsorgan) och ett lokalt 

informationsnätverk.  

 

Förslag  

 

Berednings-/strategisk grupp 

I kommunens handlingsplan mot våldsbejakande extremism (ks 2016–

000092) anges att en strategisk grupp bestående av förvaltningschefer 

inrättas (punkt 10.1). 

Denna grupp inrättas som en beredning till lokala Brå och tilldelas ett vidgat 

uppdrag kring social oro och drogproblematik. Kommunen får då en väl 

förankrad grupp med inom sig förhållandevis stort beslutsmandat och en klar 

linje till lokala Brå för ärenden som bör föras till den nivån. Detta kommer 

att gynna kommunens förutsättningar att förebygga och agera vid uppkomna 
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inom mandatet uppkomna situationer.   

 

Gruppen ska bestå av förvaltningschefen för utbildningsförvaltningen 

(ordförande och sammankallande), socialförvaltningen, fritid- och 

kulturförvaltningen samt tekniska förvaltningen. Vidare ingår i gruppen 

folkhälsosamordnare, säkerhetssamordnare och kommunens Brå-samordnare 

(Sekreterare).  

Polis och Räddningstjänst erbjuds att vara representerad i gruppen.   

 

Förslag på representation i informationsnätverket 

Nätverket ska bestå av representanter som har god kännedom om utpekade 

verksamhetsområden. Avsikten är att skapa och löpande uppdatera en 

gemensam lägesbild kring de detta sammanhang aktuella frågor, exempelvis 

förekomsten i kommunen av våldsbejakande extremism och drogsituationen 

i kommunen. 

Kommunens representanter bör återfinnas på enhetschefsnivå.  

 

Inledningsvis utses, att delta, representanter från följande kommunala 

verksamheter:  

 

 Socialtjänsten 

 Kommunens 7-9 och gymnasieskolor  

 Fritidsgårdsverksamheten  

 Ronneby hus  

 Kommunledningsförvaltningen  

- arbetsmarknad och integration; säkerhetssamordning; 

folkhälsosamordnare; 

Brå- samordnare som även samordnar det nu aktuella 

informationsnätverket.  

 

Exempel på organisationer som bjuds in att delta i informationsnätverket: 

 

 Polisen 

 SÄPO 
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 Räddningstjänsten  

 Religiösa samfund 

 

Exempel på frågeställningar som kan lyftas i nätverk 

 

Händelser och informationer som rör social oro och utmaningar ska lyftas till 

nätverket om de anses vara oroväckande och kräver kännedom och 

samverkan mellan minst två aktörer i nätverket.  

Frågor som rör våldsbejakande extremism1 och drogproblematik2 ska lyftas i 

nätverket då kommunen har speciella uppdrag kring dessa områden.     

 

Hantering av information/ärenden 

 

1. Avstämning sker veckovis (om behov finns).  

2. Mottagare för information är samordnare för kommunens 

brottsförebyggande arbete.  

3. Samordnare gör en snabbanalys och sammankallar berörda aktörer i 

nätverket vid behov.  

Nätverkets kärna bör vara representanterna från Polis, Räddningstjänst, 

Samordnare lokala Brå, Folkhälsosamordnaren och 

säkerhetssamordnaren. 

4. Främjande, förebyggande samt avhjälpande arbete ska i första hand ske 

inom verksamheternas ordinarie verksamheter.  

5. Förslag på samverkan och insatser förankras och godkänns av 

beredningsgrupp bestående av förvaltningschefer i lokal Brå 

(utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, fritid- och 

kulturförvaltningen och äldreförvaltningen). På så sätt skapas en 

koppling till lokal Brå.  

6. Samordnaren följer upp information/insatser/samverkan och återkopplar 

till aktuell verksamhet i den mån det tillåts utifrån befintlig lagstiftning 

avseende sekretess. 

                                                 
1 Ronneby kommuns handlingsplan kring våldsbejakande extremism   
2 Ronneby kommuns folkhälsopolicy, regional ANDT- strategi/handlingsplan  
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Syfte 

 Att öka möjligheten att tidigt uppmärksamma problematik inom 

områdena, social oror/utmaningar, droganvändning och våldsbejakande 

extremism. 

 Att snabbt kunna sätta in förebyggande/åtgärdande insatser. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att inrätta strategisk grupp mot 

våldsbejakande extremism enligt förslag i skrivelsen och uppdra till det 

lokala Brottsförebyggande rådet att inrätta ett informationsnätverk enligt 

förslag i skrivelsen.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Roger Gardell (L) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

till budgetberedningen.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen hänskjuta 

ärendet till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 459 Dnr 2015-000494 109 

Besvarande av medborgarförslag angående belysning i 
Brunnskogen vintertid samt skottning av elljusspår 

 

Sammanfattning  

 Anna Lennartsson har lämnat in följande medborgarförslag angående 

belysning i Brunnsskogen vintertid, samt skottning av elljusspår. 

 

”Inför vintern nu så vill vi komma med ett förslag om belysning i 

Brunnsskogen.  

 

Kan man sätta belysning på någon utav de stora grusvägarna som går genom 

Brunnsskogen, t. ex. den som går från starten av Elljusspåret, upp bredvid 

Doftträdgården och förbi Japanska Trädgården, Trollsjön och ner mot  

Direktörsvillan. Denna väg är alltid väldigt fin och väl skottad på vintern. 

Alla stora vägar i Brunnsskogen är alltid fina, jämnt underlag och vid snö 

alltid skottade men tyvärr ingen belysning. 

 

Ett annat alternativ är att om det kommer snö på vintern skotta elljusspåret. 

Vi är ett stort gäng som tränar regelbundet i Brunnsskogen (flera gånger i 

veckan) och när det nu blir mörkt tidigt så är det bara elljusspåret som kan 

användas. Detta går inte om det kommer snö för elljusspåret skottas inte.”  

Bedömning 

 Tekniska förvaltningen, som beretts tillfälle att lämna synpunkter på 

medborgarförslaget, har yttrat följande. 

 

Tekniska förvaltningen anser att förslaget att gångvägen längs sträckan 

Doftträdgården – Trollsjön – Direktörsvillan kompletteras med belysning är 

bra och anser att ett sådant utförande skulle höja attraktiviteten på denna del 

av Brunnsskogen. Totalt rör det sig om en sträcka på ca 1100 m, vilket 

innebär ca 40 belysningsstolpar. 
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Eftersom samtliga förändringsprojekt som önskas genomföras inom 

kulturreservatet kräver tillstånd av Länsstyrelsen måste sådant sökas och 

erhållas före eventuellt genomförande. 

 

Tekniska förvaltningens beslutsförslag: Tekniska förvaltningen anser att 

förslaget att gångvägen längs sträckan Doftträdgården – Trollsjön – 

Direktörsvillan kompletteras med belysning bör tillstyrkas och att Tekniska 

förvaltningen får i uppdrag att dels söka tillstånd för genomförandet samt 

äska erforderliga investerings- och driftmedel i kommande budgetberedning 

inför 2018.  

 

Medborgarförslaget om belysning i Brunnsskogen längs sträckan 

Doftträdgården – Trollsjön – Direktörsvillan föreslås bifallas. Beslutet bör 

utformas enligt följande.   

 

Kommunfullmäktige kan ge kommunstyrelsen eller en nämnd i uppdrag att 

verkställa fullmäktiges beslut, däremot inte en förvaltning. Uppdraget att 

genomföra medborgarförslaget ska i detta fall därför riktas till 

kommunstyrelsen. Vidare bör det av fullmäktiges beslut framgå att ett bifall 

till förslaget förutsätter att kommunen medges erforderliga tillstånd för 

belysning på den aktuella sträckan. Ansökan om sådana tillstånd utgör i sig 

verkställighet av fullmäktiges beslut. Detta är en uppgift för styrelsen och 

ska inte behandlas av fullmäktige. Av tekniska förvaltningens yttrande följer 

att ett genomförande av medborgarförslaget medför tillkommande kostnader 

för kommunen. Fullmäktiges bifall till förslaget förutsätter därför att 

fullmäktige också tar ställning till hur förslaget ska finansieras. Att ge ett 

kommunalt organ i uppdrag att äska medel utgör inget finansieringsbeslut. 

Om avsikten är att de föreslagna åtgärderna ska beaktas i en kommande 

budgetprocess bör fullmäktige istället fatta ett beslut som innebär att 

åtgärderna finansieras inom ramen för fullmäktiges budgetbeslut 2018.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget om att gångvägen i Brunnsskogen längs sträckan 

Doftträdgården – Trollsjön – Direktörsvillan kompletteras med belysning. 

Beslutet förutsätter att kommunen erhåller erforderliga tillstånd för den 

aktuella belysningen. 
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Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra 

medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut. Åtgärden finansieras 

inom ramen för fullmäktiges beslut om budget för budgetåret 2018.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

ärendet för en kostnadsanalys av att gångvägen i Brunnsskogen längs 

sträckan Doftträdgården – Trollsjön – Direktörsvillan kompletteras med 

belysning.       

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för en 

kostnadsanalys av att gångvägen i Brunnsskogen längs sträckan 

Doftträdgården – Trollsjön – Direktörsvillan kompletteras med belysning. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist 
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§ 460 Dnr 2015-000292 109 

Besvarande av medborgarförslag angående Millegarne 
och Gökalvs badplatser 

 

Sammanfattning  

 Ingemar Arrhenius har lämnat in följande medborgarförslag angående 

Millegarne och Gökalvs badplatser. 

 

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

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

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

 

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

(behövs inte mer, behåll naturen).  

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

Vid vägen parkering för alla slags fordon även cyklar.  

Handikappvänlig gångväg genom befintlig terräng ner till stranden. Ett 

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

toaletter och en grillplats. 

 

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

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

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

och med fiska. 

 

Ett förslag till. 

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

en bra hundbadplats utan större kostnad. 

Skylta upp hundvänlig badplats.”  

Bedömning 

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

och gjort följande bedömning. 

 

Det inkommer olika förslag om upprustning av badplatser inom kommunen. 

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

regionalt arbete att arbeta med skärgårdsutveckling inom länet. Vidare deltar 

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

dessa övergripande arbeten få fram en plan för förbättringar och utveckling 

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

åtgärder utifrån befintlig budget och prioriteringar vilket leder till åtgärder på 

våra badplatser. 

 

Förslag till beslut: Fritid och kulturnämnden föreslår fullmäktige att avslå 

förslaget med hänvisning till de övergripande processer som pågår både 

kommunalt och regionalt samt hänvisa till den allmänna översyn och 

upprustning som sker årligen. 

 

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

beslutat att i yttrande till kommunfullmäktige föreslå att kommunfullmäktige 

bifaller medborgarförslaget och att fritid- och kulturförvaltningen får i 

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

medborgarförslagets intentioner och som harmoniserar med övriga strategier 

och utvecklingsplaner. 

 

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

detaljerat förslag utgör verkställighet av fullmäktiges beslut. Detta är en 

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

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

kommunfullmäktige.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget på så sätt att förslaget genomförs i linje med förslagets 

intentioner och i harmoni med övriga strategier och utvecklingsplaner.  
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Kommunfullmäktige ger fritid- och kulturnämnden i uppdrag att genomföra 

medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Tommy Andersson (S) samt förtroendevald med närvarorätt 

Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

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

ärendet för ett förtydligande av beslutsformuleringen, en kostnadsberäkning 

samt hur finansieringen ska ske.       

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för ett 

förtydligande av beslutsformulering, en kostnadsberäkning samt hur 

finansieringen ska ske. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 461 Dnr 2017-000003 101 

Information från kommundirektören 

Kommundirektör Magnus Widén ger informationen i ärendet. 

Sammanfattning  

Informationen berör: 

 Den dialogdag som är planerad till torsdag 2017-09-14. 

 Information om bredbandsutbyggnaden. Företaget IP-Only AB är 

bokade för ett informationsärende till kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2017-09-25. 

 Arbetet med lokaler inom stadshuset. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén, kommundirektör 
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§ 462 Dnr 2017-000005 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga inbjudningar till kurser eller konferenser under 

sammanträdet.      

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 463 Dnr 2017-000006 101 

Delgivningsärenden  

 

Sammanfattning  

 Föreligger följande delgivningar under sammanträdet: 

 Monika och Bengt-Olof Nilsson, störande buller från vindkraftverket 

i Lilla Kulleryd 3/9. 

 Styrelsen för stödföreningen småskalig vattenkraft, skrivelse till 

kommunstyrelsen från stödföreningen småskalig vattenkraft. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 


