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§ 245 Dnr 2014-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Malin Norfall (S) väljs att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 246 Dnr 2014-000010 101 

Information om plan för utbyggnad av antal platser på 
vård- och omsorgsboende 

 

Sammanfattning  

 Äldrenämndens ordförande Sune Håkansson (RP) redogör för 

befolkningstatistik och behovet av utbyggnad av särskilda boenden i 

kommunen.   

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Anna Carlbrant (RP) samt 

observerande ersättare Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 247 Dnr 2012-000245 824 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson, RP, angående samlingslokalerna i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) föreslår i en motion från 

juni 2012 att en samlingslokalutredning tillsätts som senast under våren 2013 

redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokalerna i Ronneby. I 

motionen pekar han bl a på problemen med det stora antalet föreningslokaler 

som finns i kommunen samt vilka problem föreningarna står inför avseende 

byggnaders underhållsnivå. 

 

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till Tekniska förvaltningen samt till Fritid- och 

kulturnämnden.   

Av Fritid- och kulturnämndens yttrande framgår att en genomlysning har 

påbörjats inom förvaltningen där de faktorer som Sune Håkansson pekar på 

ska undersökas för att presenteras för nämnden. Nämnden beslutar att föreslå 

Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att ställa sig positiv till 

motionen. 

 

Tekniska förvaltningen lämnar följande svar: ”Teknisk förvaltningen ställer 

sig bakom föreslagen utredning. Utöver det som Sune Håkansson beskriver i 

sin motion finns ett stort antal lokaler i Tekniska förvaltningens ägo där 

föreningar (sedan lång tid tillbaka) hyr direkt av Tekniska förvaltningen till 

icke marknadsmässigt pris, något som i praktiken innebär förtäckt 

bidragsgivning. I något fall har det till och med kommit fram att våra lokaler 

nyttjas av föreningar utan vår vetskap/godkännande, något som givetvis 

måste upphöra. Ovanstående problematik förstärker problemen att nå upp till 

acceptabel underhållsnivå på våra byggnader. En samlingslokalsutredning 

skulle ge en bra bild över utbud och behov vilket skulle möjliggöra färre 

antal men bättre anpassade, mer välskötta samt bättre utnyttjade lokaler. 

Förslagsvis bör denna utredning drivas av Fritids- och kulturförvaltningen, 

men givetvis bör tjänstemän från lokalförsörjningsenheten bistå med 

information och synpunkter då utredningen påverkar hur vi skall agera 

avseende vårt lokalbestånds omfattning och utveckling. Förhoppningsvis 
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leder även utredningen till mer konsekventa hyresförhållanden, där Tekniska 

förvaltningens ingångsvärde är att vi främst skall erbjuda lokaler till 

kommunala förvaltningars verksamheter. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge Fritids- och 

Kulturnämnden i uppdrag att tillsätta en samlingslokalsutredning som 

redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokalerna i Ronneby 

kommun. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy 

Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (FP), Anna 

Carlbrant (RP) samt observerande ersättare Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att bifalla 

motionen och ge Kommundirektören i uppdrag att tillsätta en 

samlingslokalsutredning som redovisar möjliga utvecklingsstrategier för 

samlingslokalerna inom kommunkoncernen. Slutrapportering av uppdraget 

ska ske senast i september 2015 med en delrapportering senast i april 2015.  

________________ 
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§ 248 Dnr 2012-000402 214 

Detaljplan Droppemåla 1:87 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Samhällsbyggnadsenheten fick i uppdrag från kommunfullmäktige, § 

317/2010 att ta fram en detaljplan för skogsområdet söder om 

Rustorpsvägen. Dessutom fanns ett uppdrag att inleda översyn av 

detaljplaner i hela Droppemålaområdet, byggnadsnämnden § 218/2005. 

Därtill fanns diskussioner gällande en östra väganslutning till Ekenäsvägen 

för det nya bostadsområdet i Droppemåla, en södra entré till brunnsskogen 

samt anslutning till dess gång- och cykelvägar samt risker med stigande 

havsnivåer i området. Detta arbete var tänkt att samordnas i ett samlat 

planeringsarbete där de olika uppdragen förenas i en uppdatering av 

befintliga detaljplaner. En södra entré utreddes och resultatet blev att det inte 

var möjligt att bygga en väg med utfart på Ekenäsvägen på grund av att 

marken är för kuperad och att kommunen inte äger marken.  

 

Till grund för arbete ligger en landskapsanalys med fokus på södra 

brunnsskogen som utförts av Roland Gustavsson 2010. Denna ger bl a 

förslag på lämplig sträckning av gång- och cykelvägar genom området, 

föreslagen plats för parkering i området samt förslag på placering av nya 

tomter intill den nya vägen. En östra väganslutning till bostadsområdet i 

Droppemåla föranleder en rad ställningstagande bl a gällande att marken 

delvis är i privat ägo samt antalet nya tomter i området.  

 

Planens syfte är att upprätta en detaljplan för del av Droppemåla 1:87 m.fl. 

Planen kommer att ersätta två befintliga detaljplaner från 1962 och 1984. 

Syftet är att uppdatera omoderna planbestämmelser och ge möjlighet att 

bygga ett tiotal nya bostadshus. Planen tar hänsyn till stigande havsnivåer. 

Detaljplanen har varit utställd på samråd under tiden 2012-11-19 t o m 2012-

12-16. Planförslaget presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott som 

återremitterade planen med hänvisning till att en avstämning bör göras till 

pågående campingutredning. Campingen togs bort och det reviderade 

förslaget ställdes ut för granskning under tiden 22 november 2013 t.o.m. den 

13 december 2013.     
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Bedömning 

Detaljplaneförslaget har reviderats utifrån de synpunkter som inkom under 

samrådet. Den största förändringen som gjorts är att befintlig camping utgår 

från planen och kommer att behandlas i en större utredning gällande var 

kommunen anser att man ska satsa på en camping. Ytterligare förändring är 

att de vägar som betecknas som lokalgata inom bostadsområden ändras till 

kvartersmark. Diskussion med Tarkett har skett angående nya bostadstomter 

i området och Tarkett ställer sig positiva till de föreslagna tomterna. 

Ytterligare önskemål om markköp har inkommit efter 

granskningsutställningen. Det innebär att allmän platsmark görs om till 

kvartersmark vilket medför en granskningsutställning till. 

    

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 

granskningsförfarandet. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Kenneth Michaelsson (C) samt Malin Norfall (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i 

avvaktan på genomförandet av granskningsförfarandet. 

________________ 
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§ 249 Dnr 2013-000255 214 

Detaljplan Väby 5:3 

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag:  

  

Sammanfattning  

Adress: Kalvövägen 11, 13, 15 och 17 samt Väbynäsvägen 1, 3, 6-8, 10-13, 

15-29, 31, 33 och 35-94. 

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag upprättat förslag till detaljplan på 

fastigheten Väby 5:3 m.fl. Planarbetets syfte är att i enlighet med Plan- och 

bygglagen ersätta de äldre planer som finns i området och som blivit 

inaktuella då flertalet bygglov getts med avvikelser. Viktiga frågor är en 

utökning av byggnadsarean, anpassning till dagens energikrav på byggnader, 

anpassning till kommande havsnivåhöjning samt lokalisering av 

båtverksamhet. 

Sommaren 2013 ställdes ett planprogram ut. Efter programskedet har 

omfattningen av planområdet ändrats (se nedan under rubrik Planområde). 

Nu ställs ett samrådsförslag ut. Handlingarna finns på följande länk: 

http://www.ronneby.se/vaby  

Planområde 

Under programsamrådet påtalades ett intresse av att stycka nya tomter i 

Norra delen av Väbynäs. Det gör att mer omfattande utredningar krävs innan 

ett planarbete kan fortskrida där. Istället för att skjuta en mer omfattande 

plan på framtiden går man nu vidare med området på södra delen av 

Väbynäs. 

Bebyggelse 

Planens inriktning är en exploateringsgrad på 20 % dock högst 250 kvm. 

Övriga planbestämmelser är friliggande byggnader, nockhöjder på 7,5 resp 6 

m, takvinkel 27-45 grader samt sadeltak.Den lägre nockhöjden sätts på 

fastigheter nära vattnet med direkt bakomliggande fastigheter för att även de 

bakomliggande fastigheterna skall få möjlighet till havsutsikt. 

Huvudbyggnader ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns till fastighet 

med användningen bostäder och 2 m från fastighet med användningen 

naturmark. Komplementbyggnader som uthus/garage/carport ska placeras 

minst 1 m till alla grannfastigheter utom gata där de skall placeras minst 6 m 

från gata. 

http://www.ronneby.se/vaby
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Havsnivåhöjning 

Med hänvisning till Länsstyrelsens rapport Framtida högvatten – Scenarier 

för havsnivå och översvämningsområden i Blekinge år 2100 måste särskild 

hänsyn tas till dels var man bygger och dels till hur man grundlägger 

kommande bebyggelse. Länsstyrelsen håller nu på att arbeta fram principer 

för byggnation i låglänta områden. 

 

Bestämmelserna i planen innebär att man upp till +1,3 m, den högsta 

vattennivå som har observerats, inte får bygga. På höjder över det är 

förslaget att ny bebyggelse skall uppföras på ett sådant sätt att den inte 

skadas av en översvämning på upp till + 3m (RH00). För till- och 

komplementbyggnader föreslås + 2,4 m. Detta i enlighet med Länsstyrelsens 

förslag. Vid skapande av nya fastigheter skall den nya bostaden kunna 

lokaliseras på en plats över + 3 m (RH00) i enlighet med Länsstyrelsens 

förslag. I planen gäller detta fastigheten Väby 5:8 som föreslås kunna 

styckas. 

Båtverksamhet 

Tomtföreningen har idag båtverksamhet vid tre bryggområden (område A, B 

och C). Ett fjärde (D) har inte varit i bruk efter sommaren 2004. I ett femte 

område finns idag båtverksamhet kopplat till fastigheterna på Kalvövägen. 

För båtverksamheten har funktionskrav kring utrymme (djup samt areal), 

utsatthet för vind och blåst, avfallshantering, förändrat klimat samt 

naturvärden sats upp och bedömts för områdena. I korthet är slutsatsen att 

båtar bör kunna förtöjas vid alla områdena. För de områden där förtöjning 

sker idag (område A-C samt bryggan vid Kalvövägen) är slutsatsen att den 

förtöjningen även fortsatt kan ske. För område D, där det inte förtöjs några 

båtar idag, har en mer detaljerad undersökning gjorts baserat på de båtar och 

den brygga som önskas läggas här (en flytbrygga med 10 båtar). Slutsatsen 

är att den bör kunna tillåtas. Båtområdena planläggs som ”Småbåtshamn”. 

Båtuppläggning centraliseras till mitten av Väby 5:3. 

    

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget i avvaktan på genomförandet av 

samrådsförfarandet. 

    

Deltar i debatten 

Ledamöterna Malin Norfall (S) och Kenneth Michaelsson (C). 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte ha något att erinra mot förslaget i 

avvaktan på genomförandet av samrådsförfarandet. 

________________ 
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§ 250 Dnr 2014-000182 003 

PBL-överklagandeutredningens betänkande SOU 
2014:14 Effektiv och rättssäker PBL-överprövning.  

Miljö- och byggnadsnämnden § 130/2014 

 

Sammanfattning  

Socialdepartementet har skickat en remiss om "Effektiv och rättssäker 

PBLöverprövning (SOU 2014: 14). PBL-överklagandeutredningen har haft i 

uppdrag att se över möjligheterna att effektivisera processen för prövningen 

av kommunala beslut som har överklagats enligt plan- och bygglagen. Syftet 

med uppdraget är att, med bibehållen rättssäkerhet, åstadkomma en 

effektivare prövningsordning. 

Sammanfattningsvis föreslår utredningen att detaljplaner och 

områdesbestämmelser skall överklagas direkt till mark- och miljödomstolarna 

samt att överklagande av bygglov m.m. koncentreras till 

de 12 länsstyrelser som även har miljöprövningsdelegation. 

   

Bedömning 

Förslaget vad gäller överklagande av detaljplaner är bra under förutsättning 

att länsstyrelsens möjlighet att överpröva beslutet att anta en detaljplan 

enligt 11 kap 1 O§ PBL är kvar. Det innebär att länsstyrelsen utgår som 

instans och kommunens antagandebeslut överklagas direkt till mark- och 

miljödomstolen. Därefter har man möjlighet att söka prövningstillstånd hos 

mark- och miljööverdomstol. Förslaget att koncentrera överklagande av 

bygglov m.m. till 12 länsstyrelser bl.a. Skåne och Kalmar innebär att 

överklagade lov i Ronneby skulle hanteras av antingen Skåne eller Kalmar. 

Detta motiveras med stordriftsfördelar men innebär ändå att kommunens 

beslut överklagas först till länsstyrelsen, därefter mark- och miljödomstolen 

och sedan vidare till mark- och miljööverdomstolen. Man borde istället 

hoppa över länsstyrelsen och öka resurserna hos mark- och miljödomstolen 

så att den kan hantera såväl detaljplaner som bygglov. Detta skulle snabba 

upp byggprocessen väsentligt. 

   

Miljö- och byggnadsnämnden beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt miljö- och 

byggnadsförvaltningens förslag. 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att översända 

följande synpunkter till Socialdepartementet. 
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1. Ronneby kommun anser att förslaget att länsstyrelsen utgår som instans 

och att kommunens antagandebeslut om detaljplaner och 

områdesbestämmelser överklagas direkt till mark- och miljödomstolen. 

2. Ronneby kommun anser att överklagande av bygglov skall gå direkt till 

mark- och miljödomstolen. 

   

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och 

Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar gällande punkt 1 bifall till Miljö- och 

byggnadsnämndens förslag under förutsättning att länsstyrelsens möjlighet 

att överpröva beslutet att anta en detaljplan enligt 11 kap 10 § PBL blir kvar 

hos länsstyrelsen. 

 

Gällande punkt 2 att överklagande av bygglov ska överklagas enligt 

nuvarande ordning, det vill säga till länsstyrelsen. 

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

byggnadsnämndens förslag gällande punkt 2. 

 

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Malin Norfalls (S) 

yrkande angående punkt 1 och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden angående punkt 2 och finner att Arbetsutskottet bifaller 

ordförandens yrkande. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar att översända följande synpunkter till 

Socialdepartementet: 

 

1. Ronneby kommun anser att förslaget att länsstyrelsen utgår som instans 

och att kommunens antagandebeslut om detaljplaner och 
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områdesbestämmelser överklagas direkt till mark- och miljödomstolen är bra 

under förutsättning att länsstyrelsens möjlighet att överpröva beslutet att anta 

en detaljplan enligt 11 kap 10 § PBL är kvar. 

 

2. Ronneby kommun anser att överklagande av bygglov skall gå direkt till 

mark- och miljödomstolen. 

 

________________ 
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§ 251 Dnr 2014-000139 004 

Anhållan om utbetalning av anslag från huvudmännen i 
biosfärområdet Blekinge Arkipelag för 2014. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Biosfärområde Blekinge Arkipelag  begär ett utökat anslag från sina 

huvudmän. För Ronneby kommuns del rör det sig om en ökning på 19 000 

kr från 125 000 kr till 144 000 kr. Representanter från Blekinge Arkipelag 

informerade om deras arbete vid Kommunstyrelsens arbetsutskotts 

sammanträde 2014-05-12. 

 

Bedömning 

Som skäl för ett utökat anslag framförs att anslagen inte har räknats upp 

sedan 2011 samt att Naturvårdsverkets anslag har minskat från 500 000 kr 

till 400 000 kr sedan 2012. Organisation och verksamhet har också 

utvecklats för att de mål som beslutats i verksamhetsplanen ska kunna 

uppnås. För de tre kommunerna Ronneby, Karlshamn samt Karlskrona 

innebär förslaget en sammanlagd förstärkning på 86 000 kr. Karlshamns och 

Karskrona kommun har beslutat att bevilja utökat anslag under förutsättning 

att övriga kommuner gör detsamma. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att utöka anslaget till Blekinge arkipelag till 144 000 kr årligen. 19 000 kr för 

2014 tas från Kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) och 

Kenneth Michaelsson (C). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att utöka anslaget till Blekinge arkipelag till 

144 000 kr årligen. 19 000 kr för 2014 tas från Kommunstyrelsens konto för 

oförutsedda kostnader. 

________________ 
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§ 252 Dnr 2014-000218 709 

Rapportering till Länsstyrelsen gällande ej verkställda 
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enl 16 kap 6f 
socialtjänstlagen, äldreomsorgen 2014 

Äldrenämnden § 102/2014 

 

Sammanfattning  

Föreligger skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen och rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänstlagen, andra 

kvartalet 2014 för äldreomsorgen. 

Vid inrapporteringen till IVO av ej verkställda beslut för andra kvartalet har 

Äldreförvaltningen ett särskilt boendebeslut som inte kunnat verkställas 

inom tre månader. Ärendet överskred gränsen på tre månader med 10 dagar.    

 

Äldrenämndens beslut 

Äldrenämnden noterar redovisningen till protokollet. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 
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§ 253 Dnr 2014-000117 179 

Offentligt nyårsfyrverkeri i Ronneby kommun 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Bedömningen är att det föreligger stor risk för personskador eller andra 

materiella skador med anledning av att många människor samlas på en liten 

yta och avfyrar privata fyrverkeripjäser vid nyårsfirandet på Stortorget i 

Ronneby. Ett offentligt anordnat fyrverkeri skulle kunna minska problemen 

med privata fyrverkerier och möjliggöra ett säkrare nyårsfirande i Ronneby 

kommun. Val av plats för ett offentligt nyårsfyrverkeri bör utses från ett 

säkerhetsperspektiv.  

 

Att liknelse med Olofströms kommun anordnade fyrverkeriet i samarbete 

med föreningslivet och räddningstjänsten anses att föredra. 

 

Kostnaderna för att arrangera ett offentligt fyrverkeri är beroende på dess 

storlek men bör vara i liknelse med Olofströms kommun om liknade 

samarbete med föreningslivet sker. 

 

Bedömning 

Vid brottsförebyggande rådets sammanträde 2014-01-21 framkom att många 

människor vid årets nyårsfirande samlades på Stortorget i Ronneby och 

avfyrade privata fyrverkeripjäser. Polisen upplever situationen med många 

privata nyårsfyrverkerier på torget som kaosartad och menar att det är en 

tidsfråga innan någon kommer till skada i samband med firandet. I år sköts 

bland annat en fyrverkeripjäs av misstag rakt in bland folkmassan.  

 

Varje år skadas cirka 100 personer i Sverige så allvarligt av fyrverkerier att 

de behöver uppsöka en akutmottagning. De allra flesta av dessa skador sker i 

samband med nyårsfirande.  

 

Karlskrona kommun har haft ett offentligt fyrverkeri sedan 1994. 

Kommunen flyttade fyrverkeriet från Stortorget till Stakholmen med syfte att 

förebygga olyckor. Karlskrona har drabbats av en dödsolycka under 2007 

där en ung man omkom när han träffades i ansiktet av en raket. Fyrverkeriet 

som anordnades år 2013 kostade ungefär 60 000. 
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Även Olofströms kommun anordnar ett offentligt fyrverkeri på nyårsafton. 

Kommunen står för finansiering och själva arrangemanget sker i samverkan 

med en förening samt Räddningstjänsten. Ordningsvakter finns även på 

plats. Fyrverkeriet kostar ungefär 11 000 kronor pis moms. Kostnader för 

ordningsvakter och polistillstånd tillkommer. 

 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om 

att arrangera ett kommunalt nyårsfyrverkeri vid 2014 års nyårsfirande och att 

kostnader för 2014 tas från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda 

kostnader och att det för kommande år inarbetas i den kommunala budgeten. 

 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Fritid- 

och kulturnämnden i uppdrag att planera ett kommunalt nyårsfyrverkeri till 

2014 års nyårsfirande och därmed undersöker ett samarbete med 

föreningslivet, val av plats samt ta fram ett kostnadsförslag. Återkopplings 

till kommunstyrelsen ska ske senast 2014-11-04. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth 

Michaelsson (C) samt observerande ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ledamot Malin Norfall (S) yrkar att uppdraget ska vara att planera ett 

nyårsarrangemang. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen ger Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att planera ett 

kommunalt nyårsarrangemang till 2014 års nyårsfirande och därmed 

undersöker ett samarbete med föreningslivet, val av plats samt ta fram ett 

kostnadsförslag. Återkoppling till Kommunstyrelsen ska ske senast 2014-11-

04. 

________________ 
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§ 254 Dnr 2014-000272 101 

Återrapportering av uppdrag och beslut från 
kommunfullmäktige 

Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

I bifogad sammanställning Bilaga 1. redogörs för de kommunfullmäktigebeslut som 

är tagna under 2011-2013 och som resulterat i ett uppdrag. Utskick har gjorts till 

ansvarig. Uppgiftslämnarens notering från i maj 2014 har skrivits med röd text. 

I var och ett av ärendena bedömer uppgiftslämnaren status, ärendet pågår (P) eller 

ärendet avslutat (A). För att tydliggöra är avslutade ärenden dessutom 

grönmarkerade.  

    

Bedömning 

      
Kategori Ärenden 

 Uppdrag o Utred 23 
 Medborgarförslag 13 
 Motioner 16 
 Fastigheter 36 
 Styrdok 2 
 Bolagsfrågor 2 
 

 
            

 Fler jobb 4 
 Bra skola 0 
 Bra omsorg 2 
 Bra socialtjänst 1 
 Bra miljö 3 
 Kultur och fritid 2 
 Strategiska frågor 3 
 Totalt 107 

 

Av 107 redovisade ärenden så har 59 status ”Pågående”. 

Förbättringsförslag : 

Uppdrag/utredningar som fullmäktige ger verksamheter bör om tillämpbart i 

fortsättningen innehålla  

 ansvarig verksamhet 

 kostnad ( i arbetstid och pengar ) 
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 varifrån medel ska tas för genomförande 

.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att besluta föreslå 

Kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet och att anta 

förbättringsförslaget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Kenneth Michaelsson (C). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att notera 

återrapporteringen till protokollet. 

________________ 
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§ 255 Dnr 2014-000369 049 

Ansökan om investeringsmedel, Ronneby Miljö & 
Teknik AB 

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Förhandlingar har förts med Fortifikationsverket om att ansluta F l7 i 

Kallinge till 

Miljötekniks fjärrvärmenät. En avsiktsförklaring är underskriven mellan 

Miljöteknik och Fortifikationsverket. I avtalet står att ett värmeleveransavtal 

och nyttjanderättsavtal skall skrivas under hösten. 

Ronneby Miljö och Teknik AB förbinder sig att leverera värme till Ronneby 

Garnison (F l7) 

som extra hjälp skall Miljöteknik har nyttjanderätt till pelletspannan som 

finns på F l7. 

För att kunna genomföra ovanstående projekt skall nya fjärrvärmeledningar 

läggas från korsningen Västervägen Häggatorpsvägen upp till Panncentralen 

på F l7. Viss ombyggnad skall göras i F l7 panncentral. 

Kostnaden för ovanstående ledningsdragningar och ombyggnad av 

panncentral är beräknadtill 12,5 Mkr. 

Projektet är viktigt dels ur miljösynpunkt men också som ett välbehövt 

tillskott för Miljötekniks fjärrvärmeverksamhet. Försäljningen beräknas 

sjunka i framtiden med ca 20 % genom att kunderna energieffektiviserar. 

 

Förslag till beslut 

Ronneby Miljö och Teknik AB styrelse föreslår kommunfullmäktige besluta 

att 

Miljöteknik får investera 4,0 Mkr under 2014 och 8,5 Mkr under 2015 

utanför ordinarie investeringsbudgetför utbyggnad av fjärrvärmeledningar 

för att ansluta F l7 till fjärrvärmenätet. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S), Tommy 

Andersson (S) och Kenneth Michaelsson (C). 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 

Miljöteknik får investera 4,0 Mkr under 2014 och 8,5 Mkr under 2015 

utanför ordinarie investeringsbudgetför utbyggnad av fjärrvärmeledningar 

för att ansluta F l7 till fjärrvärmenätet. 

________________ 
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§ 256 Dnr 2014-000373 4261 

Utvärdering Flygdagen 2014 

Informationsansvarig Heike Rosenquist informerar om genomförandet av 

Flygdagen: 

  

Sammanfattning  

F17 anordnade den 1 juni 2014 en flygdag. Ronneby kommun var på plats 

med en monter som samlade ett flertal av kommunens verksamheter och 

aktörer (inkl. bolagen och representanter från landsbygden). Den totala 

kostnaden för insatsen ligger på 160 tkr, vilket motsvarar budget. 

Utvärderingen visar att anställda som representerade kommunen under 

flygdagen gjorde det med stolthet. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Malin Norfall (S) och 

Roger Gardell (FP). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Heike Rosenquist 
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§ 257 Dnr 2014-000302 109 

Besvarande av medborgarförslag om att sätta upp 
luftslangar i centrum för att pumpa cyklar, från Anders 
Orrgren 

Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget är att sätta upp luftslangar i centrum för att pumpa cyklar (som 

i Malmö) skulle göra Ronneby till en cykelvänlig stad 

  

Bedömning 

Kommunens ambition är att göra Ronneby till en cykelvänlig stad därför har 

Miljö- och energirådet köpt in två manuella cykelpumpar som installerats på 

strategiska platser . Den ena finns vid järnvägsstationen och den andra utmed 

Karlshamnsvägen 

  

Förslag till beslut 

Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att 

medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 

________________ 
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§ 258 Dnr 2014-000010 101 

Information från Region Blekinge om nytt 
Trafikförsörjningprogram 

 

Sammanfattning  

 Magnus Forsberg och Sören Bergerland från Region Blekinge informerar om 

arbetet med ett nytt Trafikförsörjningsprogram för perioden 2016-2019. 

Trafikförsörjningsprogrammet som blir det andra i ordningen ska beskriva 

politiskt beslutade mål och riktlinjer för kollektivtrafiken. En viktig del av 

arbetet är att ha samråd med olika grupper i samhället. 

Programmet är tänkt att struktureras utifrån följande målområden: Utbud och 

resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, infrastruktur och stadsplanering, nöjdhet 

och ekonomi. 

Ledamöterna i Arbetsutskottets lyfte frågan om kollektivtrafik till och från 

flygplatsen som viktig del i Trafikförsörjningsprogrammet liksom trafikering av 

områdena utanför de stora stråken. 

Övriga frågor var trafiken på linje 240/840, skärgårdstrafik i Ronneby (nkl ev 

badbuss) samt behov av linje till7från Parkdalaområdet.     

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C), 

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (FP) samt 

observerande ersättare Peter Bowin (V). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Magnus Forslund, Region Blekinge 
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§ 259 Dnr 2014-000380 4018 

Information om läget beträffande utredning kring 
fiskvandring vid Snittinge damm Bräkneån 

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande information: 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har låtit göra en utredning om alternativa åtgärder för 

att förbättra fiskvandringen vid Snittinge damm i Bräkneån. Utredningen 

omfattar, exklusive nollalternativet, fyra olika åtgärdsalternativ. 

Alternativ 2. Reparation av befintlig överbyggnad och fisktrappa (endast 

öringvandring) 

Alternativ 3. Reparation av befintlig överbyggnad och anläggande av omlöp. 

Alternativ 4. Borttagande av överbyggnaden med återgång till ursprunglig 

åfåra. 

Alternativ 5. Borttagande av överbyggnaden med bibehållen dammvattenyta. 

 

Utredningen har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden som 

beslutat att de delar utredningens bedömning att alternativ 5; Borttagande av 

överbyggnaden med bibehållen dammvattenyta, är det sammantaget bästa 

alternativet. 

 

Föreningar och andra berörda har också utredningen på remiss. Ett 

informationsmöte är på gång.  

   

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamoten Kenneth Michaelsson 

(C). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Magnus Graad 
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§ 260 Dnr 2014-000389 252 

Fastighetsförvärv Listerby 16:8 

Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Rubricerad fastighet är till salu och har utannonserats av Aldstens 

Fastighetsförmedling i Ronneby 

Listerby 16:8 omfattar 4 697 m2 och är belägen i central Listerby längs 

Yxnarumsvägen. På fastigheten finns en stor affärslokal 370 m2 och i 

anslutnings till lokalen en stor parkering. 

Kommunen äger fastigheten Listerby 16:163 som ligger omedelbart öster 

om. Byggnaden på den fastigheten används för närvarande av Listerby IK 

som bordtennislokal.  

Byggnaden rivs i samband med förvärvet för att möjliggöra en utveckling av 

området. Fastigheten utgör en strategisk markreserv. 

Förslag till köpekontrakt kommer att upprättats med en köpeskilling på 605 

000 kr. 

Taxeringsvärdet för fastigheten är 845 000 kr, varav byggnadsvärde: 746 

000 kr.   

   

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott att 

föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att förvärva 

fastigheten Listerby 16:8 för 605 000 kr. 

Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

ge Kommunstyrelsens ordförande delegation för utbetalning av handpenning 

60 500 kr. 

Kostnaden för förvärv och rivning av fastigheten ska belasta kontot för köp 

och försäljning av fastigheter och mark. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) 

och Malin Norfall (S). 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att 

förvärva fastigheten Listerby 16:8 för 605 000 kr och att byggnaden på 

fastigheten rivs. 

Kostnaden för förvärv och rivning av fastigheten ska belasta kontot för köp 

och försäljning av fastigheter och mark. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att Kommunstyrelsens ordförande får delegation 

för utbetalning av handpenning 60 500 kr. 

________________ 
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§ 261 Dnr 2014-000102 821 

Nyttjanderättsavtal med Kallinge SK, 10-årigt 

Fritid- och kulturnämnden § 47/2014 

 

Sammanfattning  

Under 2012 sammanträffade förvaltningen med styrelserepresentanter för 

Kallinge SK gällande övertagande av skötsel och drift av Järnvallen. 

Styrelsen för KSK tog ett positivt ställningstagande och ett förslag till 

nyttjandeavtal diskuterades. Under 2013 har ett ettårigt avtal skrivits mellan 

förvaltningen och Kallinge SK. 

Vid KSau åten-emitterades ärendet för nytt ställningstagande i Fritid- och 

kulturnämnden. Anledningen var att förändringar i avtalet, påkallade av KS 

au vid tidigare möten, ej hanterats i nämnden. Justering är gjord i avtalet som 

berör det ekonomiska åtagandet gällande fasta kostnader som lyfts bort från 

föreningen och lagts på kommunen. I nytt internhyresavtal med Tekniska 

förvaltningen ligger de fasta kostnaderna i internhyran. 

Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar förslag till nytt avtal och 

påtalar ändringarna 3.1.l Avtalstiden för grusplanen är 2014-01-01 - 2014-

12-31 samt 

8. l Kommunen bekostar drift (el, va och drivmedel), reparationer och 

underhåll av Objektet. (Bilaga.)   

  

Bedömning 

Kallinge SK har under 2013 tagit ett stort ansvar i driften av Järnvallen. 

Regelrätta möten med alla andra aktörer har genomförts och tider för träning 

och spel fördelats på ett mycket korrekt sätt.  

 

Fritid- och kulturnämndens beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att efter den 

senaste justeringen av avtal, skriva ett 10 årigt avtal (bilaga) med Kallinge 

SK gällande drift, ansvar och skötsel av Järnvallen Kallinge.   

 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för förändringarna i avtalet. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Malin Norfall (S) samt Roger Gardell (FP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att ärendet återremitteras till Fritid- 

och kulturförvaltningen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till Fritid- 

och kulturförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Tommy Johansson 
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§ 262 Dnr 2014-000387 020 

Information om aktuellt i organisationen 

 

Sammanfattning  

 Kommundirektör Magnus Widén informerar om pågående 

utvecklingsprojekt/arbeten i organisationen  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S), 

Malin Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 263 Dnr 2014-000063 101 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut inkommit från Tekniska förvaltningen, 

Samordnings- och utvecklingsenheten och Äldrenämnden .    

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till 

protokollet. 

________________ 
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§ 264 Dnr 2014-000022 101 

Kurser och konferenser 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar lämna inbjudningar utan 

beaktande. 

________________ 
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§ 265 Dnr 2014-000021 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen, genomförd arkeologisk utredning på fastigheterna Fornanäs outredd 

1 & Fornanäs 1:17 

Länsstyrelsen i Jönköpings län, ersättning för att stärka och utveckla verksamhet 

med flyktingguider och familjekontakter 

Jenny Strömberg, synpunkter på cykel- och gångvägar 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:32 

Sövesborgs kommun, remissvar  Folkhälsopolicy 2014-2018 

 

Protokoll 

Kammarätten i Jönköping 2014-08-21 

AB Ronnebyhus 2014-08-20 

 

Protokollsutdrag 

Sölvesborgs kommun § 88/2014 

 

   ________________ 

 


