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§ 336 Dnr 2014-000001 101 

Val av justerare 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att utse Malin Norfall (S) till 

justerare för dagens protokoll. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare 

för dagens protokoll. 

________________ 
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§ 337 Dnr 2014-000414 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag angående 
skolskjutsar 

Upphandlare Maria Symbonis lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser skolskjutstrafik, trafik för Äldreförvaltningens 

Dagvård samt mattransporter i Ronneby kommun. 

Upphandlingen avser skolskjutsverksamhet innebärande regelbunden 

tidtabellsbelagd trafik för transport av elever till och från skola samt 

matatartrafik för elever i årskurs 7-9. Utöver fasta transporter till och från 

skola skall fordonen kunna användas för kompletterande transporter till och 

från skolaktiviteter samt trafik till och från Äldreförvaltningens dagvård. 

I samband med skolskjutsupphandlingen avser Ronneby kommun att 

upphandla mattransporter från produktionskök till mottagningskök. 

Upphandlande myndighet förbehåller sig rätten att avbryta mattransporterna 

(del 11-13) i de fall kostnaden överskrider budget.    

 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Anna Carlbrandt (RP), Roger Gardell (FP), tjänstgörande 

ersättare JanAnders Palmqvist (S) och ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till fastställande av 

förfrågningsunderlaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa förfrågningsunderlaget. 

________________ 

Exp: 

Upphandlare, Maria Symbonis 
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§ 338 Dnr 2014-000482 101 

Internkontrollplan Tekniska förvaltningen 2015 

 

Utvecklingssamordnare Emelie Stenborg lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom 

varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller 

motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 

god intern kontroll kan upprätthållas.  

    

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har under flera år haft samma internkontrollplan som 

visat stora likheter mellan enheterna. Som ett led i ökat kvalitetsarbete har en 

gemensam internkontrollplan sammanställts. I detta dokument har ett antal 

kontrollmoment, kontrollpunkter, ansvar samt riskbedömning listats upp. 

Tekniska förvaltningen planerar att välja ut några interkontrollmoment varje 

år och arbeta på djupet med dessa. Internkontrollen blir därmed ett 

strategiskt dokument som används över flera år.  

 

Under 2015 föreslår Tekniska förvaltningen att följande kontrollmoment 

väljs ut:  

  

 Arbetsmiljö kontrollpunkt 1 och 2 

 Upphandling kontrollpunkt 2 

 Verksamhetsuppföljning  

 Service  

 Felanmälan 

 RUS  

 

Tekniska förvaltningen föreslår dessa kontrollmoment på grund av risk- och 

väsentlighetsbedömningen samt med tanke på pågående förbättringsarbete 

med ”Attraktiv arbetsgivare” och med bemötande ut mot kund och 

allmänhet.   

   

https://one.telenor.se/search.whtml?session=a47c592f37d045a2318168b4b4b326fd&dosearch=1&t1=P&s1=Utvecklingssamordnare
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Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att anta 

föreslagna kontrollmoment ur Tekniska förvaltningens ”Intern kontroll - 

Förslag på kontrollmoment” för 2015-2017. 

    

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S) och 

ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att lägga till en punkt i 

översiktsdokumentet (lakanet) om upphandlingsuppföljning samt 

komplettera med en kontrollpunkt om upphandling år 2015. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört 

tilläggsyrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att anta 

reviderat förslag till kontrollmoment ur Tekniska förvaltningens ”Intern 

kontroll - Förslag på kontrollmoment” för 2015-2017. 

Följande kontrollmoment väljs ut:  

 

 Arbetsmiljö kontrollpunkt 1 och 2 

 Upphandling kontrollpunkt 2 

 Verksamhetsuppföljning  

 Service  

 Felanmälan 

 RUS  

 Upphandling 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(39) 
2014-11-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 339 Dnr 2014-000247 214 

Detaljplan Torkö 1:2 

 

Stadsarkitekt David Gillanders lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 16 september 2014 (§ 149) att 

godkänna detaljplanen för Torkö 1:2, 1:3 m.fl.  

Handlingar finns tillgängliga på länken http://www.ronneby.se/torko.  

Planförslaget innebär att exploateringsgraden ökas från 160 resp 200 kvm till 

250 kvm för samtliga fastigheter inom planområdet, fastigheten Torkö 1:15 

får styckas i två delar, att ridhus får uppföras på Torkö 1:23 samt att del av 

gällande plan upphör att gälla för att underlätta en fastighetsreglering mellan 

1:23 och 1:3.    

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunfullmäktige antar 

detaljplanen.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Kenneth Michaelsson (C) och 

tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget med 

förtydligande av beslutsgången. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

http://www.ronneby.se/torko
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Torkö 1:2, 1:3 enligt förslag 

från miljö och byggnadsnämnden. 

________________ 
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§ 340 Dnr 2014-000509 179 

Hemställan om beslut om taxor för 2015 enligt Lag om 
skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge hemställer att Karlskrona respektive 

Ronneby kommun beslutar om 2015 års taxor för tillsyn enligt Lag om 

skydd mot olyckor samt tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva 

varor.  

   

Bedömning 

Avgift för tillsyn (Lag om skydd mot olyckor, LSO) 

Enligt direktionens förslag höjs grundavgiften samt timtaxan med 3 % till 

1118 kr respektive 558 kr. 

 

Avgift för tillstånd för brandfarliga och explosiva varor  

Dessa avgifter följer Sveriges kommuner och landstings tabell. Inga 

förändringar förslås i taxan som redovisas i bilaga.  

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagen grundavgift och timtaxa 

för tillsyn enligt LSO under år 2015 samt föreslagna taxor för tillstånd för 

brandfarliga och explosiva varor enligt LBE.  

   

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att anta föreslagen grundavgift och timtaxa för tillsyn 

enligt LSO under år 2015 samt föreslagna taxor för tillstånd för brandfarliga 

och explosiva varor enligt LBE.   

_______________ 
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§ 341 Dnr 2014-000460 049 

Socialnämndens anhållan om tilläggsanslag 

Socialnämnden § 104/2014 

 

Sammanfattning  

Socialnämndens prognos för 2014 visar på ett underskott om 10 079 tkr. 

Anmälningar/ansökningar gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa 

har ökat markant. Barn/ungdomar i behov av vård är fortfarande högt. 

Antalet personer i behov av personlig assistans har öktat. Kostnadsökningen 

avser personer med LSS-beslut dvs SFB-ersättning utgår ej. Intäkter från 

Migrationsverket är i dagsläget osäkra.  

 

Socialnämnden har behov att äska om ett tilläggsanslag om 10 079 tkr.    

    

Arbetsutskottets beslut 2014-10-27 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

 

Deltar i debatten 

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

Gardell (FP) och tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att inte bifalla äskandet om 

tilläggsanslag. 

JanAnders Palmqvist (S) yrkar på att socialnämndens presidium kommer till 

nästa kommunstyrelsesammanträde för diskussion. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall på desamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar kalla socialnämndens presidium till 

nästkommande sammanträde för Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att inte 

bifalla äskandet om tilläggsanslag. 

________________ 

Exp: 

Socialnämndens presidium 
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§ 342 Dnr 2014-000458 42 

Förslag till beslut för naturreservatet Garnanäs i 
Ronneby kommun. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Länsstyrelsen har skickat över förslag till beslut om Garnanäs naturreservat 

för yttrande. Svar önskas senast 8 december 2014. Beslut om skötselplan 

kommer att tas separat. 

Garnanäs naturreservat föreslås bildas för att bl a bevara en nyckelbiotop 

bestående av ädellövskog, betad skog och hällmarkskog med förekomst av 

jätteträd, rikligt med död ved samt rik förekomst av vedsvampar, värdefull 

kryptogamflora och lägre fauna. Syftet är att bevara biologisk mångfald, 

vårda och bevara värdefulla naturmiljöer och trygga tillgången till ett för 

friluftslivet betydelsefullt område. Det föreslagna naturreservatet är totalt 22 

ha och omfattar ett landområde på södra delen av udden Pilken samt några 

strandnära mindre öar och skär.  

 

Bedömning 

Marken som det föreslagna naturreservatet ligger på är privatägd. 

Kommunen eller dess bolag äger ingen mark inom området eller innehar 

några rättigheter. Det föreslagna naturreservatet ingår i riksintresseområde 

för naturvården Bräkne-Hoby skärgård. Området omfattas idag av ett 

gammalt naturvårdsavtal  med Skogsstyrelsen. Detta naturvårdsavtal ska 

upphävas i och med naturreservatsbildningen.  

I de av Kommunfullmäktige antagna nya lokala miljömålen finns som mål 

att särskilt skyddsvärda skogsområden skyddas med ett etappmål att andelen 

skyddade områden i kommunen som geografiskt område ska ha ökat till 

2016. 

Det föreslagna reservatet ligger således i linje med ambitionerna i de lokala 

miljömålen. 

De föreslagna reservatsföreskrifterna bedöms sammantaget vara rimliga i 

förhållande till syftet med reservatsskyddet. Vid naturreservatsbildningar 

brukar kommunen lägga vikt vid tillgängligheten för friluftslivet. I det 

föreslagna naturreservatet planeras för en markerad stig samt en 
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informationstavla. Det saknas dock parkeringsmöjligheter. Även om det kan 

vara önskvärt att hålla antalet bilar nere på dessa mindre, ofta av 

vägsamfälligheter skötta, vägar bör det dock planeras för någon form av 

parkering i alla fall i närområdet. Vid närmaste naturreservat Sonekulla 

saknas det också parkeringsmöjligheter. Då ett av syftena anges vara att 

trygga tillgången till ett för friluftsliv betydelsefullt område i kustnära miljö 

bör länsstyrelsen därför titta vidare på en parkeringslösning så att stora 

grupper inte utesluts pga att de inte kan ta sig till området.  

 

Med ovanstående synpunkt ställer sig Ronneby kommun positiv till 

inrättande av naturreservat Garnanäs.      

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

anta ovanstående som Ronneby kommuns yttrande till länsstyrelsen 

beträffande inrättande av naturreservatet Garnanäs. 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att 

anta ovanstående som Ronneby kommuns yttrande till länsstyrelsen 

beträffande inrättande av naturreservatet Garnanäs. 

________________ 
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§ 343 Dnr 2013-000365 109 

Besvarande av medborgarförslag att byta till LED-
lampor i elljusspåret 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Åke Hjalmarsson föreslår i ett medborgarförslag att lamporna i elljusspåret 

byts ut mot LED-lampor.     

 

Bedömning 

Förslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen. Gatu- och 

parkchefen Daniel Andersson har lämnat följande remissyttrande: 

”Belysningen på motionsslingan genom Brunnsskogen består av två olika 

typer. Den äldsta delen är från 1989 och har en belysningsarmatur med 

lågtrycksnatrium på 12 W som avger ett svagt gult ljus som lämpar sig dåligt 

för ändamålet. Den andra typen är från 2005 och har en armatur med 

metallhalogen på ca 35 W som ger ett klart vitt ljus som lämpar sig bra i 

denna miljö. 

Tekniska förvaltningen anser att den del av motionsslingan som innehåller 

den gamla armaturen med lågtrycksnatrium är i stort behov av att bytas ut. 

Gatu- och Parkenheten har ett årligt anslag om 150 tkr till nyinvestering i 

gatubelysning. 2014 är 275 tkr avsatta och enl. beslut i Kommunstyrelsen 

ska Gatu- och Parkenheten ta fram en prioriteringslista av de inkomna 

önskemålen på ny belysning för beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Kostnaden för att byta ut de gamla armaturerna i motionsspåret till LED 

bedöms till ca 250 tkr.” 

 

Tekniska förvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag tas med i 

prioriteringslista för ny gatubelysning som ska beslutas av 

Kommunstyrelsens arbetsutskott.  

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att byte till LED-lampor tas med i 

den prioriteringslista för ny gatubelysning som ska beslutas av 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott och att medborgarförslaget därmed anses 

besvarat.   

    

Deltar i debatten 

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

Gardell (FP), tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S) och ersättare 

Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss konsekvensbedömning 

och analys av ekonomiskt utfall. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för 

konsekvensbedömning och analys av ekonomiskt utfall. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen, Samordnings- och utvecklingschef Anna-

Karin Sonesson 
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§ 344 Dnr 2013-000308 109 

Besvarande av medborgarförslag om 
hastighetsbegränsning till 30 km på 
Kallingevägen,sträckan Willys - Wesleys kiosk 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Silvia Husar föreslår i ett medborgarförslag att hastigheten sätts till 30 

km/tim på sträckan Willys till Wesleys kiosk och att det sätts upp 

fartkameror på sträckan. Hon framför att sträckan är hårt trafikerad och att 

hastighetsgränsen sällan följs. Barn tar sig på egen hand till och från 

Fredriksbergsskolan men även vuxna berörs när trafikanterna inte följer 

lagen.          

  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har haft medborgarförslaget på remiss. Projektledare 

Sattar Zad yttrar bl a följande: ”Enligt trafikmätningen som gjordes mellan 

Hultaleden och Emaljvägen i april 2014 var det 85 % av fordonen som körde 

upp till 40 km/h. 

Den nämnda sträckan i förslaget har en god standard och en separerad GC-

bana med flera markerade övergångsställen. 

Frågan om fartkamera ställdes till Trafikverket och som svar fick vi veta att 

de kriterierna som krävs för att sätta upp en fartkamera uppfylls inte. De 

kriterier som skall uppfyllas är att:  

- det ska vara vägar med ÅDT över 4000 och 

- är skyltade 70 km/h och uppåt 

Behov av fartkamera och placeringen beslutas nationellt av Trafikverket och 

Polisen. Varje fartkamera kostar ca 1 Mkr i uppsättning och sedan 

tillkommer underhåll.     

Vägen passeras av drygt 8000 fordon per dygn men hastigheten är inte 70 

km/h eller högre.” 

Zad påpekar också att bevakningen av överträdelsen av hastigheten är en 

polisiär uppgift. 

Tekniska förvaltningens förslag är att medborgarförslaget avslås.       
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 Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.    

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.   

________________ 
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§ 345 Dnr 2013-000079 109 

Besvarande av medborgarförslag från Hörselskadades 
förening att utöka parkeringstiden från 2 till 3 timmar 
vid Kulturcentrum 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslår en medlem av Hörselskadades förening att 

parkeringstiden vid Kulturcentrum utökas från 2 timmar till 3 timmar. 

Kommunstyrelsens au återremitterade ärendet 2013-04-22.  

   

Bedömning 

Projektledare Sattar Zad, Tekniska förvaltningen gjorde då följande 

bedömning:  

”Det finns flera p-ytor som är i anslutning till Kulturcentrum. Dessa 

långtidsparkeringar finns runt omkring Bergslagen och Kulturcentrum: 

P- Kulturcentrum, längs med Kallingevägen 24 timmar 

P-platser vid brandstationen, längs med Kallingevägen 10 timmar 

P-platser på Kyrkogatan 4 timmar 

P-platser vid Mor Oliviagården 10 timmar 

  

2 timmars parkering tillhandahålls av kunder till Bergslagskrogen, Willys 

och centrum som har en stor omsättning av bilar.    

Att öka p-tiden på vissa p-platser med längre tid än 2 timmar närmast 

Kulturcentrum ger inga garantier att de platserna är lediga när HRF har 

sammanträde eller turister är på besök.  

 

Generellt gäller också att rörelsehindrade med tillstånd får parkera upp till 3 

timmar även på vanliga p-platser som är 2 timmars parkering.” 

 

Tekniska förvaltningen har nu kompletterat sitt yttrande med att idag finns 

det ytterligare p-platser (utökad till 21platser) i anslutning till Kulturcentrum, 

vid brandstationen, som är en långtidsparkering, 10 timmar, så dessa platser 

borde tillgodose behovet för de som deltar i sammanträdet. 
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En annan lösning för att göra det lättare för deltagarna är att flytta 

sammanträdestiden (delvis) till efter kl:18.00 då finns det inget behov att gå 

och ändra på p-skivan. 

 

Tekniska förvaltningens förslag är att medborgarförslaget avslås. 

 

Mot bakgrund av att det efter att medborgarförslaget inkom har tillkommit 

parkeringsplatser med 10 timmarsparkering föreslås att medborgarslaget kan 

anses vara besvarat. 

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Kenneth Michaelsson (C) och 

tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

________________ 
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§ 346 Dnr 2013-000441 109 

Besvarande av medborgarförslag att parkeringstiderna 
i Ronneby revideras 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Bengt Göran Svensson har inkommit med ett medborgarförslag avseende 

revidering av parkeringstiderna i Ronneby. 

Förslaget berör p-platserna vid Willys och Kulturcentrum. 

Vederbörande tycker att två timmars parkering inte räcker till för de som 

besöker Kulturcentrum och Kyrkan.  

  

Bedömning 

Parkeringstiderna i de nämnda platserna är 2 timmarsparkering               

                 

Förslag till beslut 

Tekniska Förvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag skall avslås.     

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamot Kenneth Michaelsson (C) och 

tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkan bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 
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§ 347 Dnr 2012-000448 109 

Besvarande av medborgarförslag angående kommunalt 
övertagande av drift och ansvar för Skärgårdsvägen 
från Vierydsvägen till gränsen mellan fastigheterna 
Saxemara 1:16 och 1:82 

Gatuchefen Daniel Andersson lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Önskemål har inkommit genom medborgarförslag och skrivelse från 

Saxemara södra vägsamfällighet, att kommunen ska ta över ansvaret för 

Skärgårdsvägen från Vierydsvägen till gräns mellan Saxemara 1:16 och 

1:82.  

 

Skärgårdsvägens första del, från Vierydsvägen och ca 380 m söderut 

omfattas sedan 1980 av en stadsplan där kommunen är huvudman för allmän 

platsmark. Resterande del av Skärgårdsvägen fram till gräns mellan 

Saxemara 1:16 och 1:82 saknar antingen detaljplan eller omfattas av 

detaljplan där kommunen inte är huvudman för allmän platsmark. Saxemara 

södra vägsamfällighet har historiskt sett tagit ansvar för drift och underhåll 

på hela sträckan och erhållit kommunalt och statligt bidrag därför. Fr.o.m. 

2014-01-01 ansvarar Kommunen för drift och underhåll av den del av 

Skärgårdsvägen som är inom stadsplanelagt område. Vägsamfälligheten 

ansvarar för resterande del av Skärgårdsvägen fram till gräns mellan 

Saxemara 1:16 och 1:82.  Vägsamfälligheten har en lantmäteriförrättning 

från 1950 som idag inte är aktuell p.g.a. den Stadsplan som upprättades 1980 

och att ägaförhållanden har förändrats. 

 

2014-03-04 beslutade kommunstyrelsen att återremittera ärendet till 

Tekniska förvaltningen med uppdraget att arbeta med inriktning mot att 

Kommunen övertar väghållningen på hela Skärgårdsvägen, från 

Vierydsvägen till gräns mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82. 

Vägsamfälligheten bekostar erforderlig lantmäteriförrättning och 

vägsamfällighetens återstående penningmedel efter reglering av skulder 

överförs till kommunen.  
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Bedömning 

Gatu- och Parkenheten har tillsammans med Saxemara Södra 

vägsamfällighets styrelse tagit fram ett förslag på avtal avseende drift och 

underhåll av Skärgårdsvägen fram till gräns mellan Saxemara 1:16 och 1:82. 

 

Avtalet (se bilaga 1) innebär att Ronneby kommun fr.o.m. 2015-01-01 

ansvarar för utförande och kostnader av normalt drift och underhåll enl. 

kommunal standard av väg med tillhörande vägområde. I ansvaret ligger 

t.ex. underhållsbeläggningar, lagningar, slåtter, dikesrensningar, snöröjning, 

halkbekämpning samt vägutrustning.  

För att överta detta ansvar från Vägsamfällighet kräver Kommunen att 

Vägsamfällighetens kvarstående ekonomiska medel om 250 000 kr inkl. 

moms överförs till Kommunen vid tecknandet av detta avtal och att 

ytterligare ca 15 000 kr inkl. moms överförs när vägsamfällighetens skulder 

för 2014 har reglerats. Kommunen ansvarar för att investera dessa medel på 

Skärgårdsvägen inom en femårsperiod från avtalets tecknande. Vid en 

eventuell uppsägning av avtalet ska kommunen återbetala ej investerade 

medel till vägsamfälligheten. Vägsamfälligheten har inga kostnadsanspråk 

på Kommunen fram till detta avtals tecknande. Kommunen skall årligen 

genom bidrag, bekosta en ansvarsförsäkring för styrelsen i 

vägsamfälligheten. Kommunen åtar sig det juridiska ansvaret för 

väghållningen och trafiksäkerheten samt svarar för eventuella skador som 

kan uppkomma till följd härav. 

 

Vid beräkning av vad det kostar för kommunen att ansvara för drift- och 

underhåll av denna typ av väg har Gatu- och Parkenheten kommit fram till 

13 kr/m2 och år. Detta skulle innebära en kostnad på ca 31 000 kr/år. Då det 

föreslagna avtalet förutsätter att Vägsamfälligheten för över sina återstående 

medel (ca 265 000 kr) så kommer detta finansiera delar av det normala drift- 

och underhåll som är på denna typ av väg. Vid ett kommunalt övertagande 

kommer en underhållsbeläggning att utföras och finansieras med dessa 

medel. Den uppskattade kostnaden för Kommunen att ansvara för drift- och 

underhåll uppgår därför till 24 tkr/år.    

    

Förslag till beslut 

Alt 1. Kommunen övertar drift och underhåll på resterande del av 

Skärgårdsvägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till gräns 

mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82 enl. överenskommet avtal (se 

bilaga 1). Gatu- och Parkenheten erhåller ett ökat anslag på 24 tkr/år till drift 

och underhåll.  

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(39) 
2014-11-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Alt 2. Kommunen övertar inte drift och underhåll på resterande del av 

Skärgårdsvägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till gräns 

mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82. Saxemara södra vägsamfällighet 

behåller ansvaret för denna del och kommunen fortsätter att vara andelsägare 

i vägsamfälligheten. Vägsamfälligheten kommer att erhålla ett kommunalt 

utfartsbidrag på ca 2000 kr/år och har även möjlighet att söka extra bidrag 

p.g.a. att kommunen har badplats och camping i anslutning till 

Skärgårdsvägen.   

    

Deltar i debatten 

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

tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till alternativ 1 med 

ändringen att sista meningen byts ut till ”Gatu- och Parkenheten hanterar 

kostnaden inom befintlig ram.” 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört 

ändringsyrkande och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- Ronneby kommun övertar drift och underhåll på resterande del av 

Skärgårdsvägen, från södra gränsen av Stadsplanelagt område till 

gräns mellan fastighet Saxemara 1:16 och 1:82 enl. överenskommet 

avtal. 

- Gatu- och parkenheten hanterar kostnaden inom befintlig ram. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen, Gatuchef Daniel Andersson 
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§ 348 Dnr 2014-000187 219 

Besvarande av medborgarförslag angående belysning 
Brunnsvallsparken.  

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Mia Österhof föreslår i ett medborgarförslag att grönområdet mellan 

Brunnsvallen och Övre Brunnsvägen förses med belysning. Hon skriver att 

där passerar/vistas massor av människor på kvällstid – rastar sina hundar, 

löptränar eller bara passerar till och från sporthallen/Brunnsvallen. En 

belysning skulle se trevligt ut med framförallt ökar det tryggheten.    

  

Bedömning 

Det aktuella området kallas av förslagsställaren Brunnsvallsparken. Tekniska 

förvaltningen, som har haft medborgarförslaget på remiss, kallar området 

Knut Hahnsparken. Tekniska förvaltningen har lämnat följande yttrande: 

”Parker och grönska är uppskattade inslag i stadsmiljön. Ljussättning av 

stadens parker handlar till stor del om trygghet, tillgänglighet och 

gestaltning. Med rätt ljussättning kan parkerna nyttjas mer och bidra till en 

meningsfull stadsmiljö dygnet runt. Aktuell park innehåller gångstråk som 

nyttjas av t.ex. motionärer, hundägare och andra som helt enkelt går eller 

cyklar denna väg när de ska passera området. Om parken ska belysas bör 

man sträva efter att åstadkomma en nyanserad helhetsbelysning. Genom att 

låta ljuset falla både på gångvägar och på omgivande träd och buskar skapas 

en mjukare övergång mellan ljus och mörker. Ögat bländas inte, 

mörkerseendet bevaras, parken blir lättare att överblicka och upplevs som en 

trygg miljö.  

 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget är befogat och att en 

belysning av denna park har ett stort allmänintresse. Gatu- och Parkenheten 

har ett årligt anslag om 150 tkr till nyinvestering i gatubelysning. 2014 är 

275 tkr avsatta och enl. beslut i Kommunstyrelsen ska Gatu- och 

Parkenheten ta fram en prioriteringslista av de inkomna önskemålen på ny 

belysning för beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Kostnaden för att 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(39) 
2014-11-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

belysa Knut Hahnsparken bedöms till ca 200 tkr och driftkostnaden till ca 

4500 kr/år.” 

 

Förvaltningen föreslår att aktuellt medborgarförslag tas med i 

prioriteringslista för ny gatubelysning som ska beslutas av 

Kommunstyrelsens arbetsutskott.      

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att belysning av grönområdet 

mellan Knut Hahnsgatan och Brunnsvallen tas med i den prioriteringslista 

för ny gatubelysning som ska beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott 

och att medborgarförslaget därmed anses besvarat.           

  

Deltar i debatten 

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

Roger Gardell (FP), Malin Norfall (S), tjänstgörande ersättare JanAnders 

Palmqvist (S) och ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att besluta att belysning av grönområdet mellan 

Knut Hahnsgatan och Brunnsvallen tas med i den prioriteringslista för ny 

gatubelysning som ska beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott och att 

medborgarförslaget därmed anses besvarat. 

________________ 
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§ 349 Dnr 2014-000494 101 

Information projekt Förändra Radikalt 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Internationell samordnare Johan Sandevärn 
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§ 350 Dnr 2014-000506 049 

Totalram och räntevillkor för bolagens 
koncernkontokrediter 2015 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag: 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen årligen fastställa en 

totalram för bolagens koncernkontokrediter jämte de räntevillkor som ska 

gälla. 

Fastställd ram för bolagens koncernkontokrediter har 2014 varit 300 mkr. 

För närvarande har 198 mkr beviljats. 

Räntevillkoren för utlåning från koncernkontot har under 2014 varit 

kommunens ränta mot banken med ett påslag om 0,40%, vilket ger: NSSu 

(Nordea Sverige Stiborbas utlåning) vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt 

NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr. 20141023 innebär räntevillkoren 0,998% 

resp 1,148% i utlåningsränta för bolagen.  

Räntevillkoren för inlåning har varit kommunens ränta från banken, NSSi 

vecka, utan avdrag (innan beslut om reporänta i oktober var inlåningsräntan 

0,198%). 

 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att: 

För 2015 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom ramen 

för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

Avseende räntevillkoren för 2015 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens koncernkontokrediter, 

vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 mkr samt NSSu vecka + 0,85% 

över 40 mkr.  

För inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har från 

banken, NSSi vecka, utan avdrag.  

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), tjänstgörande ersättare JanAnders 

Palmqvist (S) och ersättare Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att: 

- för 2015 får beviljade krediter för kommunens helägda bolag inom 

ramen för koncernkontot högst uppgå till 300 mkr. 

- räntevillkoren för 2015 för utlåning till bolagen ska kommunens 

ränta mot banken ha ett påslag om 0,40% för bolagens 

koncernkontokrediter, vilket ger: NSSu vecka + 0,70% upp till 40 

mkr samt NSSu vecka + 0,85% över 40 mkr.  

- inlåning ska för bolagen användas samma ränta som kommunen har 

från banken, NSSi vecka, utan avdrag. 

________________ 
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§ 351 Dnr 2014-000507 049 

Plan och anvisningar för verksamhets- och ekonomisk 
uppföljning 2015, samt arbetet med budget 2016 

Ekonomichef Johan Sjögren föredrar sitt beslutsförslag. 

 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), tjänstgörande ersättare JanAnders Palmqvist (S) och 

ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå Kommunstyrelsen en 

inriktning för budget 2017 men att behålla nuvarande hantering tillsvidare. 

JanAnders Palmqvist (S) yrkar på att skjuta upp införandet av en ny 

budgethantering. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall på desamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att ta ett 

inriktningsbeslut för ny budgethantering 2017 och till dess avvakta med ett 

införande av nya rutiner. 

________________ 
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§ 352 Dnr 2014-000063 101 

Delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut inkommit från Tekniska förvaltningen, 

Samordnings- och utvecklingsenheten och Äldrenämnden .      

    

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera delegationsbesluten till 

protokollet. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 353 Dnr 2014-000010 101 

Information från kommundirektören 

Kommundirektör Magnus Widén informerar om följande. 

 

Sammanfattning  

- Stadshusutredningen. 

- Kvalitets- och utvecklingsgrupp. 

- Rekryteringar på Kommunledningsförvaltningen. 

- Kommunstrateg och informationsansvarig? 

- Chefsutvärdering, förlängt förordnande och utvärderingskriterier. 

- Utvärdering för hemsjukvårdsväxling och införande av äldrelots. 

- Regional krishanteringsövning hösten 2015. 

- Ronneby Horse Center. 

- Intranät ersättare PortalR, projektstart november 2014, etapp ett vår 

2015. 

- Digitala infartsskyltar. 

- Öppethållande i stadshuset. 

- Samverkan och bemötande, politiker och tjänstemän. 

   

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S) och ersättare Peter Bowin (V). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 354 Dnr 2014-000022 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Inga inbjudningar har inkommit.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 355 Dnr 2014-000021 101 

Delgivningsärende 

 

Sammanfattning  

Karlshamns kommun, tack för uppvaktning, gåvan och deltagande i 350-

årsjubileum 

Kommunsamverkan Cura Individutveckling, revisorernas utlåtande 

angående delårsrapport 

Länsstyrelsen, beslut om tillstånd att sätta upphandlare en digital 

informationsskylt på riksväg 22 

Länsstyrelsen, beslut om utvidgning av tillstånd till kameraövervakning 

samordnare ändra villkor återvinningscentral 

Länsstyrelsen, information om anvisningar av ensamkommande barn-

utvigade möjligheter 

Ronneby kommun, revsorernas granskning av ledarskap och kommunikation 

Ronneby kommun, yttrande laglighetsprövning enligt kommunallagen av 

beslut om arvoden-nu fråga om inhibation 

Svensk författningssamling, lag om ändring i diskrimineringslagen 

Sveriges Kommuner och Landsting, reviderat riksavtal för utomlänsvård 

med giltighet from den 1 januari 2015 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 14:39-41 

 

Protokoll 

Landstingsstyrelsen 2014-09-22 

 

Protokollsutdrag 

Fritid- och kulturnämnden § 113/2014 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

 

Yrkanden 

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

protokollet. 
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 


