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§ 314 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Malin Norfall (S) väljs att justera dagens protokoll 

________________ 
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§ 315 Dnr 2016-000451 000 

Presentation av ny räddningschef 

 

Sammanfattning  

Anna Henningsson, ny räddningschef för Räddningstjänsten östra Blekinge 

presenterar sig själv och informerar om kommande utmaningar för förbundet 

i form av bl a ökat investeringsbehov. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Roger Gardell (L), Tommy Andersson 

(S), Peter Bowin (V) samt Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 316 Dnr 2016-000300 012 

Lägesrapportering från Kunskapskällan (inklusive ny 
verksamhetsplan), samt lägesrapportering från 
Kaoskompaniet - Celas projekt för unga arbetslösa som 
startade 1 dec. 2015 

 

Sammanfattning  

Projektledare Anna Söderberg berättar om Kaoskompaniet; mål, upplägg, 

erfarenheter och resultat. 

Enhetschef Erica Hallberg lämnar en lägesrapport avseende Kunskapskällans 

verksamhet.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Peter Bowin (V), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) samt 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 317 Dnr 2016-000505 055 

Upphandling av ventilationsarbeten, reparation och 
underhåll 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, AB Ronnebyhus och AB Ronneby Industrifastigheter 

genomför upphandling av ventilationsarbeten.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

förfrågningsunderlaget fastställs.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget för ventilationsarbeten. 

________________ 

Exp: 

Anette Karlsson 
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§ 318 Dnr 2016-000216 040 

Tilldelning av medel till kostenheten för barn med 
permanent uppehållstillstånd 

 

Kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Under 2015 har andelen barn ökat i förskolor och skolor på grund av andelen 

nyanlända barn. Enligt Migrationsverket har 301 barn i åldrarna 0-19 år fått 

permanent uppehållstillstånd i Ronneby kommun. Kostenheten har vidtagit 

åtgärder för att täcka dom merkostnader detta inneburit men inte lyckats fullt 

ut. För att kunna uppehålla en fortsatt god standard på måltiderna inom 

förskola och skola ansöker vi om medel för volymökningen.  

Bedömning 

För barn med permanent uppehållstillstånd betalas ett schablonbelopp ut 

automatiskt till den kommun dit barnen först anländer. 2016 är detta 

schablonbelopp 125 000 kr enligt Migrationsverket. Tekniska Förvaltningen 

föreslår att kostenheten tilldelas medel 2016 och framåt av balanskontot för 

Flyktingmedel gällande måltider i förskolan och skolan för barn med 

permanent uppehållstillstånd. Detta med en engångssumma motsvarande 

8500 kr det året barnet får uppehållstillstånd i Ronneby kommun. Hittills har 

kostenheten klarat volymökningen med befintlig personal men vår 

bedömning framöver är att personaltätheten måste ökas för att klara 

ytterligare volymökningar. 

 

För att täcka volymökningarna som uppstått under 2015 med anledning av 

nyanlända barn föreslår Tekniska Förvaltningen få ta del av erhållet tillfälligt 

statsbidrag för mottagning av flyktingar under 2016 till ett belopp 

motsvarande 1 276 tkr. Beloppet baseras på livsmedelskostnaden för dom 

301 barn som fått uppehållstillstånd under 2015. Under 2015 klarade 

kostenheten volymökning personalmässigt genom ett intensivt arbete med 

översyn av sysselsättningsgraderna. Inför 2017 kommer Tekniska 

förvaltningen att lyfta volymökningen i kommande budgetberedning.  
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Genomsnittlig kostnad per barn och år

Livsmedel 2 868

Personal 4 214

7 082

301 barn x 2 868 kr = 863 340 kr  

 
Källa: Migrationsverket 

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att föreslår Ks att föreslå KF att 

besluta: 

 

Att tilldela Tekniska förvaltningen medel från balanskontot Flyktingmedel 

2016 och framåt med ett belopp motsvarande 8500 kr per barn det år barnet 

får uppehållstillstånd i Ronneby kommun. 

Att tilldela Tekniska förvaltningen 1 276 tkr från erhållet tillfälligt 

statsbidrag för mottagning av flyktingar för att täcka volymökningar 

uppkomna under 2015.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Tommy 

Andersson (S)  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att andra attsatsen tas bort, att 

första attsatsen förändras så att beloppet är 7000 kr per helår och att det 

utdelas under den tid barnet är i etablering (3 år), att beloppet beräknas 

tertialvis samt att kommundirektören får i uppdrag att ta fram rätt kostnad 

som ska tas från balanskontot.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att tilldela Tekniska förvaltningen medel från balanskontot Flyktingmedel 

2016 och framåt med ett belopp motsvarande 7000 kr per barn och helår 

under den tid barnet är i etablering (3 år). Beloppet beräknas tertialvis. 

att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram rätt kostnad som ska tas från 

balanskontot. 

________________ 
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§ 319 Dnr 2016-000217 040 

Tilldelning av medel till kostenheten för asylsökande 
barn 

 

Kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I dagsläget finns 435 asylsökande barn i Ronneby kommun enligt 

Migrationsverkets statistik. En stor del av dessa barn är inskrivna i den 

kommunala förskole- och skolverksamheten. Kostenheten har vidtagit 

åtgärder för att täcka dom merkostnader detta inneburit men inte lyckats fullt 

ut. För att kunna uppehålla en fortsatt god standard på måltiderna inom 

förskola och skola ansöker vi om medel för volymökningen.  

 
Källa: Migrationsverket 

 

Bedömning 

Ronneby kommun har möjlighet att söka ersättning från Migrationsverket 

enligt schablon för barn som är asylsökande. Idag söker respektive skola för 

dessa barn. Ersättningen ska täcka de kostnader som kommunen har för 

förskolan eller utbildningen. Tekniska förvaltningen föreslår att Kostenheten 

tilldelas en procentsats av schablonbeloppet per barn baserat på ålder för att 

täcka kostnaden för måltider. 

Nedan uträkning baseras på dagsportioner, det vill säga, i siffrorna för 

förskola samt årskurs F-6 så finns även frukost och mellanmål inräknat. Då 

barn i årskurs 7-9 och gymnasiet inte har frukost och mellanmål är deras 

livsmedelskostnad lägre.  

 

 

. 
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Beräkning portionskostnader asylsökande Fsk F Åk 1-6 Åk 7-9 Gymn

Kostnad per år livsmedel 2 900 3 139 3 139 2 428 2 624

Personalkostnad per portion 4 214 4214 4214 4214 4214

Livsmedel + personalkostnader 7 114 7 353 7 353 6 642 6 838

Sökbart belopp Migrationsverket 60 800 49 700 97 500 97 500 110 800

Måltider % av sökbara belopp Migrationsverket inkl personal 12% 15% 8% 7% 6%

Kronor 7 114 7 353 7 353 6 642 6 838  

 

 

Källa: Migrationsverket 

 

 

Källa: Migrationsverket 

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att föreslå Ks att föreslå Kf: 

Att Kostenheten tilldelas medel beräknat på procentsats av schablonbelopp, 

av den erhållna ersättningen, för att finansiera måltiderna. 

Att ärendet remitteras till Utbildningsnämnden.  
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att beslutet kompletteras med 

tabellen som redovisar procentsatserna på schablonbelopp och i övrigt enligt 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förslaget att kostenheten, för att 

finansiera måltider för asylsökande barn, tilldelas medel beräknat på 

procentsats av schablonbelopp av den erhållna ersättningen enligt tabell 

nedan, remitteras till Utbildningsnämnden. 

Beräkning portionskostnader asylsökande Fsk F Åk 1-6 Åk 7-9 Gymn

Kostnad per år livsmedel 2 900 3 139 3 139 2 428 2 624

Personalkostnad per portion 4 214 4214 4214 4214 4214

Livsmedel + personalkostnader 7 114 7 353 7 353 6 642 6 838

Sökbart belopp Migrationsverket 60 800 49 700 97 500 97 500 110 800

Måltider % av sökbara belopp Migrationsverket inkl personal 12% 15% 8% 7% 6%

Kronor 7 114 7 353 7 353 6 642 6 838  

________________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 
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§ 320 Dnr 2016-000501 622 

Uppföljning av kostpolicyn - mattider i skolan. 

 

Kostchef Elena Johansson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

På KSAU 160829 har frågan lyfts hur kostpolicyn följs gällande mattider i 

skolverksamhet.  

Bedömning 

Kostpolicyn föreskriver att skollunchen ska serveras kl 11.00-13.00.  

Enligt uppgift från skolrestaurangerna börjar skollunchen serveras enligt 

följande: 

 

Kallingeskolan  10.25 

Slättaskolan   10.30 

Hallabroskolan  10.30 

Hobyskolan    10.40 

Snäckebackskolan  10.40 

Espedalskolan   10.40 

Skogsgårdsskolan  10.40 

Fredriksbergsskolan  10.45 

Gymnasieskolan Knut Hahn 10.45  

Johannishusskolan  10.50 

Listerbyskolan  10.50 

Eringsbodaskolan  10.50 

Backarydskolan  10.50 

Saxemaraskolan  10.55 

Blekinge Naturbruksgymnasium 11.30 

Gymnasiesärskolan Sjöarp 11.30 
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Schemaläggning av tiderna i skolrestaurangerna sker på respektive skola av 

schemaansvarig rektor/lärare. Kostenheten öppnar skolrestaurangerna enligt 

skolans önskemål. Kostenheten har informerat skolområdeschefer, rektorer 

och förskolechefer om vilken tid kostpolicyn föreskriver att lunchen ska 

serveras.  

Förslag till beslut 

Informationen läggs till handlingarna.  

 

Områdescheferna Ingela Berg, Monika Sjövind och Ronny Mattsson, 

samtliga utbildningsförvaltningen, redogör för läget på respektive skola samt 

huvudsakliga skäl varför luncherna ofta ligger tidigt. Det är framför allt 

skolskjutsarna och platsbrist i matsalar som påverkar.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin 

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) samt Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att kostpolicyn i delen mattider 

följs upp i kommunstyrelsens arbetsutskott i september varje år framöver.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet samt att kostpolicyn i delen mattider följs upp i 

kommunstyrelsens arbetsutskott i september varje år framöver. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsförvaltningen 

Kostenheten 
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§ 321 Dnr 2014-000535 026 

Jämställdhets- och mångfaldsplan 

 

Personalchef Kristina Wramsby lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2015-04-27 fick 

personalenheten i uppdrag att i juni 2016, redovisa uppföljning av pågående 

arbete och måluppfyllelse för Jämställdhet och mångfaldsplanen 2015-2017 

Bedömning 

Arbetet med att uppnå en organisation som speglar samhället i övrigt och 

som är fri från fördomar och diskriminering är långsiktigt.  Flera åtgärder har 

genomförts, men har karaktären av ”ständigt återkommande”.  De rutiner 

som nu finns, förutsätter kontinuerlig utbildning och uppföljning.  

 

Pågående arbete 

- Ronneby kommun är en part i Länsstyrelsens arbete för 

jämställdhetsintegrering. I planen ingick att chefer skulle delta i en 

dialogformad utbildning, och sedan kunna hålla den med sina 

medarbetare. Tekniska förvaltningen, Miljö- och bygg, samt 

Socialförvaltningen är klara. Utbildningsförvaltningen, 

Kommunledningsförvaltningen och Äldreförvaltningen är delvis 

klara.  

- Nya rekryteringsrutiner med jämställdhet och mångfaldsfokus finns.   

 

- Nya rutiner för att hantera mobbning och kränkande särbehandling 

finns. 

 

- Utbildning i form av ”workshop” för chefer och skyddsombud har 

genomförts av personalenheten, utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift 

AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”. I workshopen 

ingår även avsnitt om kränkande särbehandling och mobbning, 

oavsett diskrimineringsgrund.  

 

- Nytt datastöd (KIA) har införts, för att hantera tillbud, arbetsskador 

och olycksfall, chefer och skyddsombud erbjuds kontinuerligt 

utbildning.  
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Återstår under 2016 

Innevarande år 2016, ska en lönekartläggning göras utifrån gällande 

lagstiftning om vart tredje år. Inför denna ska en arbetsvärdering göras.  

 

Måluppfyllelse 

Det är tidigt att avläsa om åtgärderna har haft effekt på måluppfyllelsen. Ett 

fortsatt omfattande och träget arbete krävs för att nå de uppsatta målen.  

 

Lagändring som träder i kraft 1 januari 2017 

Riksdagen har beslutat om nya regler om aktiva åtgärder och 

lönekartläggning i Diskrimineringslagen. De nya reglerna börjar gälla 1 

januari 2017 och syftet är att motverka diskriminering inom arbetsliv och 

utbildning. Dessa nya åtgärder kan integreras vid en revidering av 

Jämställdhets- och mångfaldsplanen. 

.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att notera uppföljning och information till protokollet samt 

    

att ge personalchefen i uppdrag att ta fram förslag till en reviderad 

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2017.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup 

(SD) och Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

noteras till protokollet.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet 

________________ 

Exp: 
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§ 322 Dnr 2016-000503 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggenområdet 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Röaby försäljning- och service AB önskar köpa ca 6300 kvm av 

Viggenområdet.  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna försäljning i enlighet med bilagt avtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) samt Tommy Andersson 

(S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

försäljningen av ca 6300 kvm i Viggenområdet till Röaby försäljning- och 

service AB i enlighet med redovisat avtal. 

________________ 
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§ 323 Dnr 2016-000038 101 

Delegationsbeslut 2016 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska 

förvaltningen 

      

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

delegationsbesluten noteras till protokollet.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 
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§ 324 Dnr 2015-000627 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på ett 
Folkets Park i miniatyr 

 

Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag från Mats Karlsson lämnas ett förslag som går ut på 

att bygga något Folkets Park-liknande på Snäckebacken t ex en enklare sven, 

någon/några karusell(er), enklare servering, tombola sov.  

Bedömning 

Mats Karlssons förslagstext 

Snäckebacken i centrala Ronneby är underutnyttjad. Möjligen är det en av 

landets största hundtoaletter. Men vi behöver ha in verksamhet där också. l 

samband med att man från kommunens sida planerar en lekplats i området 

vill jag se lite av Folkets Park där också. Det ena behöver inte utesluta det 

andra, tänker jag... 

Mitt förslag går ut på att vi bygger något Folkets Park-liknande där också. 

Förslagsvis en enklare scen, någon/några karusell(er), enklare servering, 

tombola osv.intressenter för ett sånt projekt bör inte vara svårt att hitta. Såväl 

föreningslivet, centrumhandeln, näringslivet i övrigt, som Försäkringskassa 

och Arbetsförmedling bör kontaktas. 

Tekniska förvaltningens yttrande     

Tekniska förvaltningen projekterar för närvarande en kommunlekplats som 

skall förläggas i anslutning till ”lärarparkeringen” nedanför Snäckebacken. I 

detta finns även planer redovisade på hur en framtida utvidgning av 

lekplatsen skulle kunna genomföras, något som berör delvis samma ytor som 

medborgarförslaget berör. Detta är i sig inget problem, men kräver en 

samlad framtidsbild avseende vad som skall tillhandahållas inom 

Snäckebacksområdet. I sambans med att denna bild tas fram bör även 

diskussioner föras kring hur stora delar av Snäckebacksområdet som bör 

bevaras ”orört” respektive i vilken omfattning området kan tilldelas 

attraktioner mm. Dagens användning enligt gällande detaljplan är allmän 

plats park. 

I samband med att planeringen för kommunlekplatsen framskridit har hela 

tiden tillgänglighetsaspekterna hanterats. Då vi uppför allmänna 
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anläggningar måste bedömningar kring detta hela tiden göras, och avseende 

kommunlekplatsen kommer vi att ha högst tillgänglighet inom de lägre 

delarna av lekplatsen men sämre på de högre liggande delarna. 

En”folketsparkanläggning” bara på de högre delarna av Snäckebacken bör 

utredas detaljerat avseende tillgänglighet innan vidare besked ges. 

En folketsparkanläggning kräver både investeringsmedel och drift- och 

underhållsmedel, något som i dagens läge givetvis är omöjliga att uppskatta 

eftersom inga skisser eller mer djupgående tankar finns redovisade. Det som 

är viktigt att påtala är att det krävs omfattande drift- och 

underhållskostnader, utöver de personalkostnader som beskrivs i 

medborgarförslaget. Detta kan totalt sett bli relativt kostsamt, och bör finnas 

med i åtanke i samband med att svar på medborgarförslaget presenteras.  

Tekniska förvaltningen ser att föreslagen folketsparksanläggning är fullt 

möjlig att genomföra inom Snäckebacksområdet. Dock bör en samlad 

framtidsbild skapas för området för att se vilka möjligheter som finns i 

kombination till redan beslutad kommunlekplats. Dessutom bör framför allt 

tillgänglighetsaspekterna utredas noggrant liksom de ekonomiska 

konsekvenserna av ett genomförande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår Kommunfullmäktige att medborgarförslaget anses besvarat med 

tekniska förvaltningens yttrande som underlag.  

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

medborgarförslaget ska avslås.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 
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§ 325 Dnr 2016-000157 109 

Besvarande av medborgarförslag med begäran om 
återplantering av träd 

 

Inköpscontroller Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Gunnar Jönsson har lämnat in följande medborgarförslag angående 

återplantering av träd. 

Jag är född i Ronneby på 1930-talet och upplevde det Vackra Ronneby och 

dess Torgpark eller Stadspark under min ungdomstid. En vackrare stadspark 

kunde inte jag tänka mig. Den fina statyn med en fontän och de jättestora 

almarna som klädde in torget. Allt efter åren har det förändrats betydligt, 

men enligt min syn, inte till det bättre! 

I folkmun talas det alltmer om en ”stenöken”. 

I de senaste årens förändring har det företagits plantering av nya träd på 

västra delen av torget. Jag tror mig veta att kommunen inköpte dessa träd 

från Holland och planterades längs denna del av torget och det är fint tycker 

jag de pryder sin plats. 

De senaste planteringarna av bl. a träd som jag tror är Magnolior närmare 

pizzerior och någon affär har några av dessa ”försvunnit” eller tagits bort och 

”jordslagits” på någon avfallstipp har jag fått vetskap om. Detta tycker jag är 

förskräckligt och begär att dessa träd omgående, vid lämplig tidpunkt 

återplanteras på sin plats. 

 

Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen för yttrande..  

Bedömning 

I anslutning till att ärendet lyftes till KSau var Tekniska förvaltningen 

negativ till genomförandet, men då beslutet väl fattats genomförde vår 

personal åtgärden. I samband med åtgärden rotslogs de aktuella träden (2 st) 

inom Gatu- och parkenhetens omlastningsområde vid Norra Hulta. Redan 

inför åtgärden flaggade Tekniska förvaltningen för att träden skulle bli svåra 

att klara genom en sådan påfrestning vid aktuell tidpunkt på året, men 

genomförandet gjordes trots detta så varsamt som möjligt. 

 

Enligt initierad personal på parkavdelningen är de båda flyttade träden i 

dagsläget i sådant tillstånd att återplantering av dessa inte är att 

rekommendera. Skall återplantering ske bör det istället genomföras med 
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nyinköpta träd av motsvarande art, vilket skulle kunna genomföras till en 

kostnad av mellan 10 - 20 tkr/träd (inkl. arbete) beroende på storlek på 

inköpt träd. 

 

Ronneby kommun planerar för att inom ett antal år, beroende på tilldelade 

investeringsmedel, genomföra förändringsarbeten på Ronneby Torg. 

Tekniska förvaltningen anser att återplantering av borttagna träd bör 

avvaktas tills färdigt koncept för hur Ronneby Torg skall vara utformat i 

framtiden finns färdigställt och beslutat. 

 

Tekniska förvaltningen anser att aktuellt medborgarförslag bör avslås med 

hänvisning till att återplantering av borttagna träd bör avvaktas tills färdigt 

koncept för hur Ronneby Torg skall vara utformat i framtiden finns 

färdigställt och beslutat..  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att med hänsyn till Tekniska förvaltningens bedömning 

avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) och 

ledamot Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 
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§ 326 Dnr 2015-000427 109 

Besvarande av medborgarförslag angående 
trafiksituationen på Lindblomsvägen, från Mats 
Karlsson 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Mats Karlsson föreslår i ett medborgarförslag åtgärder för att förbättra 

trafiksituationen på Lindblomsvägen. Förslagen redovisas här nedan: 

 

- Minska hastigheten genom Espedalen. 

- På parkeringen i korsningen Lindblomsvägen/Götgatan tar man bort, 

förslagsvis tre 

parkeringsplatser. Gäller den långa raden utmed Götgatan och de bilar som 

står närmast Lindblomsvägen. Då blir sikten bättre ut mot Götgatan. 

- På ovannämnda parkering gör man en in- och utfart från Götgatan. 

Nuvarande enda möjlighet är via Lindblomsvägen. 

- Damma gärna över förslaget där man öppnar upp med trafik från 

Vierydsvägen upp till Hjorthöjden. Det kan vara dags att se över även denna 

möjlighet.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har haft medborgarförslaget på remiss och de har 

lämnat följande svar: 

  

”Tekniska förvaltningen har utfört trafikmätning på Lindblomsvägen och 

Götgatan under en veckas tid under året 2015. Nedan sammanfattas denna: 

 

Lindblomsvägen: 

Årsdygnstrafik  2580 fordon/dygn 

Vardagsdygnstrafik  2739 fordon/dygn 

Max timtrafik  299 fordon/timme 
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Hastighetsprofil (50)  Hastighetsöverträdelse 20 % 

   V85 – 51 km/h 

   Vmedel – 45 km/h 

   Vmax – 89 km/h 

 

Götgatan: 

Årsdygnstrafik  6410 fordon/dygn 

Vardagsdygnstrafik  6869 fordon/dygn 

Max timtrafik  739 fordon/timme 

 

- Enligt mätningen på Lindblomsvägen förekommer hastighetsöverträdelse 

till en viss del och övervakningen av hastighetsöverträdelsen är en polisiär 

uppgift.  

I övrigt har Tekniska förvaltningen planer för att genomföra vissa 

säkerhetsåtgärder så att minska möjligheten för fortkörning. Dessa åtgärder 

vidtas i mån av ekonomi och prioritering.   

 

- Sikten vid korsningen Lindlomsvägen/Götgatan uppfyller de krav som 

ställs för sikt vid en korsning med mycket goda marginaler. 

 

- Götgatan är en huvudgata som trafikeras av många fordon (se mätningsdata 

ovan). Att ha ytterligare en in- och utfart från den nämnda parkeringen till 

Götgatan kommer att innebära flera stopp längs med denna gata och därmed 

störningar i trafikflödet.  

 

- Förslaget om att öppna upp trafiken från Vierydsvägen till Hjorthöjden är 

inte aktuellt och är en översiktsplaneringsfråga” 

 

Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås. 

 

Då Lindblomsvägen idag utformningsmässigt medger för 

hastighetsöverträdelser bedöms det som viktigt att genomföra 

säkerhetsåtgärder för att minska möjligheten för fortkörning. Tekniska 

förvaltningen har efter kontakt meddelat att sådana åtgärder kommer att 

genomföras under hösten 2016.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget med 

tillägget att åtgärder kommer att genomföras på Lindblomsvägen för att 

minska möjligheterna till fortkörning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att 

medborgarförslaget ska vara besvarat och att tillägget tas bort.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses besvarat. 

________________ 
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§ 327 Dnr 2016-000238 109 

Besvarande av medborgarförslag - Elevernas 
läsårsstart under vecka 34, exempelvis onsdagen. 

 

Sammanfattning  

Susanne Borg förslår i ett medborgarförslag att läsårsstart ska ske vecka 34, 

förslagsvis på onsdagen.  

Utbildningsnämndens yttrande 

Läsårstiderna för de närmast kommande läsåret är fastställda enligt 

följande: 

2016-2017 

Läsår 15/8 - 22/12 - 11/1 - 9/6 

Arbetsår 9/8 - 22/12 - 9/1 - 16/6 

 

Förslag till läsårstider för 2017-2019 men ännu ej fastställda av 

Utbildningsnämnden är följande: 

 

2017-2018 

Läsår 22/8 - 22/12 - 10/1 - 15/6 

Arbetsår15/8 - 22/12 - 8/1 - 21/6 

 

2018-2019 

Läsår 21/8 - 21/12 - 9/1 - 14/6 

Arbetsår14/8 - 21/12 - 7/1 - 20/6 

 

Ett läsår (antal elevdagar) skall vara minst 178 dagar medan ett arbetsår 

(personalens antal arbetsdagar) är 194. Läsåret bestäms av 

Utbildningsnämnden och arbetsåret bestäms av rektor inom ramen för det 

fastställda antalet dagar. 

I Ronneby kommun arbetar vi så att läsårstiderna och därmed 

arbetsårstiderna bestäms inom gymnasiesamarbetet KORt. Vi 

synkroniserar alltså Ronnebys läsårstider med Karlshamns och 

Olofströms kommuner. Dessa tider kommer på så sätt att bli styrande även 

för grundskolans del då detta synkroniseras med skolskjutsarna. 

I de läsårstider diskussionsgruppen inom KORt kommer fram till tas 

alltså flera olika typer av hänsyn av vilka en del kan synas för skolan helt 

ovidkommande, till exempel Sweden Rock. 

Dock påverkar en sådan typ av ställningstagande skolan verksamhet, om 
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än mera för våra samarbetskommuner än för Ronnebys egen del. 

Mera tyngd ligger i att vi måste ta hänsyn till exempelvis åk-9elevernas 

övergång till gymnasiet som påverkas av betygen och antagningen till 

gymnasiet. 

För gymnasiets del är ett väsentligt hänsynstagande kopplat till 

betygsättningen för avgångsklasserna/studenterna. 

Denna betygssättning måste alltid vara klar mot slutet av maj, vilket 

hänger samman med att de skall inrapporteras till Verket För 

Högskoleservice då det här handlar om studenternas vidare ansökan och 

antagning till högre utbildning; högskola och universitet. 

Det är synnerligen svårt att sysselsätta avslutningsklassernas elever då 

betygen är satta och de studentikosa lustigheterna tyvärr kan anta ohanterliga 

proportioner. 

Dock har läsårsgruppen som synes meddelat förslag för läsåren 2017- 

2019 som mera ligger i linje med medborgarförslaget.  

      

Utbildningsnämndens beslut 2016-06-16 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande yttrande, antar detta som 

sitt eget remissvar och föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

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

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till 

utbildningsnämndens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget anses besvarat. 

________________ 
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§ 328 Dnr 2015-000459 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på att 
Ronneby kommun teckentolkar vissa delar av 
hemsidan 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Eva Lind föreslår i ett medborgarförslag att delar av Ronneby kommun 

hemsida teckentolkas.  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till informationsavdelningen på Enheten för 

kommunikation och medborgarservice. Avdelningen ställer sig positiv till 

förslaget. Utvalda informationsdelar kan tolkas och göras tillgänglig i korta 

filmer som till exempel på www.karlskrona.se/sv/Snabblankar-i-

webbhuvudet/Teckensprak/ 

 

Heike Rosenkvist, informationsansvarig skriver vidare: 

”Teckenspråk används av cirka 30 000 personer i Sverige. Detta enligt 

uppgifter av Sveriges dövas riksförbund (SDR).  

På Ronneby kommuns hemsida www.ronneby.se erbjuds idag utförlig 

information och nyhetsuppdatering på svenska som riktar sig till invånare, 

besökare, företagare och media. Dessutom finns kortare informationstexter 

på engelska och tyska så som en kort sammanställning av information till 

nyinflyttade eller personer som är intresserade av att flytta till vår kommun.  

Information på teckenspråk saknas för tillfälle. 

För att kunna erbjuda kort information på teckenspråk om Ronneby kommun 

behöver mellan sex till åtta korta filmer produceras. Urvalet baseras på 

huvudinformationsområden som finns på www.ronneby.se idag. Detta är: 

Om Ronneby  

Utbildning & förskola  

Bygga, bo & miljö 

Omsorg & hjälp 
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Uppleva & göra 

Näringsliv 

Eventuellt: Kommun & politik 

Eventuellt: Trafik & infrastruktur 

 

Informationsavdelningen bedömer kostnaden för detta arbete till ca 50 tkr. I 

priset ingår manus, film och redigering av sex till åtta korta filmer som sedan 

kan publiceras på www.ronneby.se. 

 

Informationsavdelningen kan handleda arbetet och anlita extern expertis för 

att ta fram teckenspråksfilmer till www.ronneby.se, men kostnaden ryms inte 

inom ramen av befintlig budget för 2016.” 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att 50 tkr tas från kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda kostnader för genomförande av teckentolkning av 

delar av hemsidan enligt informationsavdelningens förslag. Ansvar för 

genomförandet läggs på nya Kommunikationsenheten.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

besluta  

att föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget   

 

att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 

medborgarförslaget tilldela kommunikationsenheten 50 tkr från 

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader för att teckentolka delar 

av Ronneby kommun hemsida enligt förslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att frågan ska 

hanteras i samband med arbetet att göra hemsidan responsiv och med 

hänvisning till det anse medborgarförslaget besvarat.  
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Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att frågan 

ska hanteras i samband med arbetet att göra hemsidan responsiv och med 

hänvisning till det anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 
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§ 329 Dnr 2015-000458 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag till bättre 
flöde i trafiken för ett bättre miljötänkande i centrala 
Ronneby 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronny Palmqvist föreslå i ett medborgarförslag åtgärder för att genom ett 

bättre trafikflöde minska mängden avgaser och på så vis skapa en bättre 

miljö i centrala Ronneby. Han föreslår följande åtgärder: 

- lastzonen på södra delen av Kungsgatan innan korsningen Prinsgatan och 

hela vänsterfilen på Kungsgatan till Diamanten ska tas bort.  

- gångfartsområde på Kungsgatan från Nygatan till Västra Torggatan. 

- en rondell på korningen Götgatan/Vierydsvägen för att minska långa 

väntetiden när man gör en vänstersvängen från Götgatan till Vierydsvägen 

och slippa korsa vägen.  

Bedömning 

2009 antogs "Utförandeförslag för förbättring av Ronneby centrums 

stadsmiljö" och Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att genomföra 

förslaget i olika etapper. Kungsgatan i den del som förslaget berör tillhör en 

ej ännu genomförd etapp. Förslaget har varit på remiss till tekniska 

förvaltningen. Tekniska förvaltningen föreslår att förslaget avslås och skriver 

bl a i sin bedömning: 

 

”Tekniska förvaltningen kommer att ha dessa förslag i åtanken när man 

börjar med nästkommande etapperna som berör just Kungsgatan. 

När det gäller byggnationen av en rondell på korsningen 

Götgatan/Vierydsvägen tycker Tekniska förvaltningen att trafikens intensitet 

och belastningen på korsningen inte är av den digniteten att ha en rondell 

där.”  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta  
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att avslå medborgarförslaget i den del som avser byggnation av rondell vid 

korsningen Götgatan/Vierydsvägen. 

att överlämna förslagen som rör förändringar på Kungsgatan till tekniska 

förvaltningen att ha i åtanke vid kommande etapp och därmed anse 

medborgarförslaget vara besvarat i denna del.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

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

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag 

till beslut i första att-satsen men att andra att-satsen ändras så att 

medborgarförslaget i övrigt anses besvarat.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att avslå medborgarförslaget i den del som avser byggnation av rondell vid 

korsningen Götgatan/Vierydsvägen. 

att medborgarförslaget i övrigt anses vara besvarat. 

________________ 
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§ 330 Dnr 2016-000187 119 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna - 
Nattvandring "Politiker på stan" 

 

Folkhälsosamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande förslag till beslut: 

Sammanfattning  

Christer Leksell från Sverigedemokraterna har inkommit med en motion 

angående att politiker, som en del i kommunens brottsförebyggande arbete, 

ska ha möjlighet att delta i nattvandringsverksamheten. I lokala BRÅ:s 

brottsförebyggande program finns nattvandring som en av de åtgärder som 

vidtas för att påverka faktorer som främjar eller hämmar människors 

brottsliga beteenden. Det är en form av situationell brottsprevention där ett 

naturligt och socialt nätverk mellan vuxna och ungdomar skapas, och där 

vuxnas närvaro i stadsmiljön nattetid förebygger att brott sker. 

Nattvandringsverksamheten är öppen för alla föreningar.  

Bedömning 

Då ett politiskt parti också är en registrerad förening, finns alla möjligheter 

för intresserade politiker att engagera sig i nattvandringsverksamheten på 

samma villkor som övriga registrerade föreningar.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att med hänsyn till att alla föreningar har möjlighet att 

nattvandra och att ett politiskt parti är en förening anse motionen vara 

besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med hänsyn 

till att alla föreningar har möjlighet att nattvandra och att ett politiskt parti är 

en förening anse motionen vara besvarad. 

________________ 
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§ 331 Dnr 2015-000444 000 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamoten Ylva Olsson (SD) 
angående möjligheten till ett gemensamt julbord för 
alla bolag inom kommunen 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ylva Olsson (SD) föreslå i en motion att fullmäktige ska besluta att låta 

ansvarig avdelning eller bolag utreda möjligheten till ett gemensamt julbord 

för alla kommunala bolag samt att en kostnadskalkyl för denna åtgärd tas 

fram. Argumentationen för förslaget i motionen är att detta skulle ge en 

kostnads- och tidsbesparing eftersom det ofta är samma personer i bolagens 

styrelser samt att det skulle ge en möjlighet att träffas och få ett ansikte på 

alla aktiva i de olika bolagen.  

Bedömning 

Då det är enbart en förtroendevald ledamot/ersättare som sitter i mer en av 

styrelserna för Ronneby Miljö och Teknik AB, AB Ronneby 

Industrifastigheter och AB Ronnebyhus bedöms besparingen utifrån den 

utgångspunkten i förslaget vara minimal. Tidsmässigt kan dock naturligtvis 

en besparing göras. Det kan finnas skäl för bolagen att samordna aktiviteter 

som julbord, utbildningar eller liknande. Det bedöms dock inte ankomma på 

kommunfullmäktige att fatta beslut om att detta utan det utgör en fråga för 

bolagen att hantera själva.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att överlämna ställningstagande och beslut om 

eventuellt gemensamt julbord till de kommunägda bolagens styrelser.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att motionen anses 

besvarad.  
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Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen vara besvarad. 

________________ 
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§ 332 Dnr 2015-000460 510 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Christer Leksell (SD) 
och Bengt Johansson (SD) angående ändring av 
trafiksituationen på Kungsgatan och Strandgatan 

 

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ledamöterna har inkommit med förslag om ändring av trafiksituationen på 

Kungsgatan och Strandgatan. De två åtgärder som föreslås är att: 

- Kungsgatan byggs om till dubbelfilig utefter hela sin sträckning enligt 

bifogad karta 

- Vägbulorna i centrum tas bort eller sänks radikalt.  

Som skäl till detta anges i motionen att ” hos de flesta bilister är det idag ett 

nödvändigt ont att köra bil till Ronneby centrum” samt att de tidvis upplever 

trafiken på Kungsgatan kaosartad.  

Bedömning 

Kungsgatan och Strandgatan är två stora trafikerade gator inom centrala 

orten i Ronneby. Hastighetsbegränsningen på Kungsgatan är 30 km/h och 

Strandgatan har en lång stäcka som har samma hastighetsbegränsning som 

Kungsgatan. Dessa gator trafikeras såväl av bilister som oskyddade 

trafikanter.  

Centrala delen av staden är huvudmålet i form av arbetsplatser och 

kommersiella mål. För att kunna tillhandahålla ett tryggt centrum i en 

levande stad där oskyddade trafikanter kan röra sig utan att vara oroliga för 

att bli påkörda av bilister finns ett antal övergångställen där trafikens 

hastighet begränsas med farthinder. TF har haft översyn på de gator som 

nämns i motionen och vidtagit åtgärder i from av förbättring av dessa 

farthinder.  

 

Det finns planer, enligt Centrumutredningen som gjordes 2009, att se över 

trafiken på Kungsgatan och Västra Torggatan i kommande projekt för att 

göra Ronneby centrum ännu mer attraktiv och ha ett multifunktionellt torg. 
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När detta genomförs kommer en dubbelriktning av Kungsgatan att diskuteras 

som ett alternativ.   

 

Tekniska förvaltningen avser därmed motionen besvarad.  

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) samt 

ledamot Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma 

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad. 

________________ 
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§ 333 Dnr 2016-000380 439 

Remiss från länsstyrelsen Samråd om Natura 2000-
område för tumlare Phocoena phocoena i Hanöbukten 

 

Sammanfattning  

Hanöbukten är det område i länet där flest tumlare uppehåller sig under 

störst del av året. Länsstyrelsen vill pröva möjligheten att kombinera berörda 

intressen (främst fiske och försvaret) i Hanöbukten med skydd för tumlare. 

Länsstyrelsen vill därför föreslå ett Natura 2000-område för tumlare i 

Hanöbukten. 

Förslaget är på remiss till 16 september.  

Bedömning 

Syftet med Natura 2000 är att bidra till bevarandet av den biologiska 

mångfalden inom EU. Mänsklig verksamhet inom dessa områden måste 

utföras i överensstämmelse med målsättningen att bevara arterna och 

livsmiljöerna. Natura 2000 innebär inte något generellt stopp för pågående 

markanvändning eller utveckling av samhället. I ett Natura 2000-område 

krävs dock enligt Miljöbalken tillstånd för att bedriva verksamheter och 

vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i sådana 

områden. Tillstånd får bara lämnas om verksamheten eller åtgärden ensam 

eller tillsammans med andra pågående eller planerade verksamheter eller 

åtgärder inte  

1. kan skada den livsmiljö eller de livsmiljöer i området som avses att 

skyddas, 

2. medför att den art eller de arter som avses att skyddas utsätts för en 

störning som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet i området av 

arten eller arterna. 

 

Länsstyrelsen skriver att man vill ha ett fortsatt hållbart fiske, som bidrar till 

en levande kust- och skärgård och möjlighet till närfångad fisk. 

Länsstyrelsen ser ett Natura 2000 område som en möjlighet att tillsammans 

med andra län, forskning och myndigheter utveckla metoder för ett hållbart 

fiske med så lite skador på tumlare som möjligt. 
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Länsstyrelsen redovisar följande åtgärder och restriktioner som kan bli 

aktuella i Hanöbukten: 

 

Samverkansgrupp för Östersjöns delpopulation av tumlare där forskning, 

fiskare och myndigheter deltar. Syftet med samverkan ska vara att minska 

fiskets påverkan på tumlare och att nå bevarandemålen.  

Utveckling av fungerande pingers, som inte lockar till sig säl, men hindrar 

tumlare att fastna i näten.  

Utveckling av system för övervakning av bifångst av tumlare i garn genom 

till exempel rap-portering och övervakning med kamera.  

Begränsning av undervattensbuller genom restriktioner mot pålning vid 

anläggning av vind-kraft, samt planering vid anläggning för att minimera 

undervattensbuller. Fortsatt utveckling och uppdatering av Försvarsmaktens 

marinbiologiska kalander.  

Undersökning av begränsning av fritidsbåtars möjlighet att använda sonar, 

som påverkar tumlaren negativt. Detta skulle kunna ske genom zonering i tid 

och rum, beroende på förekomst av tumlare.  

Uppföljning och övervakning av tumlare för fortsatt ökad kunskap om 

förekomst och hot mot tumlaren i Hanöbukten.  

 

Ronneby kommun är en av huvudmännen inom Biosfärområde Blekinge 

Arkipelag. Grundläggande i arbetet inom biosfärområdet är att stödja, bevara 

och utveckla. Ronneby kommun anser ser möjligheter i att genom en klok 

utveckling av området, land och vatten, stödja utveckling av förutsättningar 

för boende, verksamheter m.m. samtidigt som natur och kultur bevaras. 

 Ronneby kommun delar uppfattningen att det är viktigt att främja tumlarnas 

fortbestånd i Östersjön men anser att inga nya pålagor, förbud, hinder eller 

dylikt skapas som förhindrar nuvarande verksamheter inom fiske, sjöfart, 

militär verksamhet eller andra idag förekommande verksamheter inom 

området. Ej heller att en utveckling av desamma försvåras eller omöjliggörs.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att anta ovanstående som 

Ronneby kommuns remissyttrande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Nicolas Westrup (SD) och Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag 

till beslut.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta ovanstående som Ronneby 

kommuns remissyttrande. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson 
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§ 334 Dnr 2016-000519 049 

Delsvar på remiss från revisionen - uppföljning av 2012 
och 2013 års revisionsgranskningar 

 

Sammanfattning  

I samband med uppföljning av 2012 och 2013 års revisionsgranskningar 

ombedes kommunstyrelsen, på uppdrag av revisionen, kommentera hur 

”Kommunens riktlinjer när förtroendevalda och anställda erbjuds förmåner” 

förhåller sig till en text på kommunens hemsida vilken vänder sig till 

Ronneby kommuns näringsliv och efterfrågar olika former av erbjudanden 

och rabatter. 

Revisionen efterhör om hemsidans förfrågan är förenlig med dokumentets 

andemening.  

Bedömning 

Påtalat inlägg på Ronneby kommuns hemsida har tagits bort i månadsskiftet 

maj/juni 2016 då det konstaterats att förfrågningarna var tveksamma i 

förhållande till ”Kommunens riktlinjer när förtroendevalda och anställda 

erbjuds förmåner”.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

att avge detta yttrande som svar på revisionens förfrågan avseende 

dokumentet ”Kommunens riktlinjer när förtroendevalda och anställda 

erbjuds förmåner”.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

ledamöterna Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslag 

till beslut.  
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Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar avge detta yttrande som svar på revisionens 

förfrågan avseende dokumentet ”Kommunens riktlinjer när förtroendevalda 

och anställda erbjuds förmåner”.  

________________ 
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§ 335 Dnr 2016-000476 042 

Finsam - Samordningsförbundet i Blekinge Län  

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 

 

Sammanfattning  

Samordningsförbundet i Blekinge län – FINSAM har överlämnat 

årsredovisning för 2015 och revisorerna har redovisat sin revisionsberättelse 

där de tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen och bevilja 

styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge och dess ledamöter 

ansvarsfrihet för år 2015.  

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut med 

tillägget att förbundet anmodas att överlämna årsredovisningarna inom den 

tid som föreskrivs i lag.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisningen och bevilja styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge 

och dess ledamöter ansvarsfrihet för år 2015. Förbundet anmodas att 
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överlämna årsredovisningarna inom den tid som föreskrivs i lag. 

________________ 
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§ 336 Dnr 2015-000599 101 

Uppföljning av internkontrollplan 2015 

 

Sammanfattning  

I enlighet med beslut i KS 2016-04-05 §121 återkommer förvaltningschefen 

för tekniska förvaltningen till kommunstyrelsen med en redovisning av 

vidtagna eller planerade åtgärder med anledning av resultatet av 

internkontrollen 2015.  

      

Arbetsutskottets beslut 2016-06-16 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C), 

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

Yrkanden 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar att informationen 

notera till protokollet.  

Propositionsordning 

Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) ställer proposition på 

framfört yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 337 Dnr 2016-000011 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

- Kommundirektör Magnus Widén informerar om 

- Digitala skyltar - ny upphandling gjord.  

- Grafiska profilen – förändringar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell 

(L), Peter Bowin (V) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att lanseringen av den grafiska 

profilen stoppas och notera övrig information till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att stoppa lanseringen av den 

grafiska profilen och notera övrig information till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunikationsenheten 
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§ 338 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Inga kurs- och konferensinbjudningar har inkommit. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar att inga kurs- eller 

konferensinbjudningar har inkommit. 

________________ 
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§ 339 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Svenska kraftnät, kompletterande samråd för ett antal delsträckor längs den 

planerade ledningen mellan Ekhyddan och Hemsjö, via Nybro 

Protokoll: 

Cura Individutveckling 2016-08-09 

Ronneby kommun Utbildningsnämnden § 97 2016-08-18 

Ronneby kommun Utbildningsnämnden § 100 2016-08-18 

Väbynäsvägens Samfällighetsförening 2016-08-1 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delgivningsärendena noteras till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 
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§ 340 Dnr 2016-000506 014 

Aktuellt inom bredbandsutbyggnaden 

 

Sammanfattning  

Kommunjurist Anna-Clara Eriksson och kommundirektör Magnus Widén 

redovisar de diskussioner som förts gällande bredbandsutbyggnad.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Malin Norfall (S), Tommy Andersson 

(S), Peter Bowin (V) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

 


