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§ 410 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Kenneth Michaelsson (C) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

- Ärende om ”Samverkansavtal GC-väg väg 27 Viggen” lyfts in som 

ärende 42 på dagordningen. 

- Ärende om ”Förslag till ny politisk organisation” lyfts in som ärende 

43 på dagordningen. 

- Ärende om ”Förslag till ny förvaltningsorganisation” lyfts in som 

ärende 44 på dagordningen.  

 

Tommy Andersson (S) föreslås justera dagens protokoll.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser 

Tommy Andersson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 411 Dnr 2017-000502 001 

Framtidens skolor - inriktningsbeslut 

 

Sammanfattning  

Dennis Robertéus, VD AB Ronneby Industrifastigheter, presenterar två 

förslag till idrottshall i anslutning till den nya skolan som planeras i kv. 

Svarven.  

 

Sammanfattning av ytor: 

Bruksarea med läktare 2 226 Kvm (2 714 Kvm) 

Bruksarea utan läktare 2 130 Kvm (2 616 Kvm) 

Skillnad i bruksarea                 96 Kvm      (98 Kvm) 

Sammanfattning av kostnadskalkyl: 

      

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att som inriktningsbeslut fastställa 

presenterat alternativ 1, vilket innebär en idrottshall med läktare.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskott bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att som 

inriktningsbeslut fastställa presenterat alternativ 1, en idrottshall med läktare. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Dennis Robertéus, VD AB Ronneby industrifastigheter  
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§ 412 Dnr 2015-000447 214 

Översiktsplan 2035 

 

Sammanfattning  

I beslutet att anta översiktsplanen 2018-06-20 §142, beslutades att 

Kommunstyrelsen fick i uppdrag att formulera om texten på sida 29 under 

rubriken ”sjöfart”, med anledning av det beslut Kommunfullmäktige fattade 

under ärende 17 på föredragningslistan, om att avveckla Ronneby Hamn som 

en ISPS-hamn.  

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 §149, fastställa att inriktningen, 

med beaktande av utredning ”Kostnadskalkyl för drift av Ronneby hamn 

2018-2027”(2018) ska vara att avveckla Ronneby Hamn så som en ISPS-

hamn samt att säga upp det avtal som idag finns med Karlshamns hamn.  

Bedömning 

 Ovanstående beskrivning har medfört att texten under rubriken ”sjöfart” 

föreslås ändras enligt nedanstående. Den genomstrukna texten tas bort och 

den kursiva läggs till.  

 

Sjöfart  

Ur transportsynpunkt finns de viktigaste hamnarna för Ronneby kommun i 

Karlskrona och Karlshamn. En utveckling av trafiken över Karlshamns och 

Karlskronas hamnar påverkar Ronneby när det gäller transittrafiken på de 

större vägarna. Hamnarna är betydelsefulla för kommunens näringsliv och 

kontakten med det kontinentala transport- och vägnätet. För att hamnarna 

ska kunna utvecklas krävs att de planerade förbättringarna av E22 och RV 27 

genomförs och att anslutningarna till hamnarna håller hög standard. 

Ronnebys hamn fungerar som komplement till dessa hamnar.  

 

Ronneby hamn är en allmän hamn och dess farled 265 in till Ronneby är en 

allmän farled, enligt SJÖFS 2013:4. Hamnen är utpekad som en potentiell 

hamn för sjöfart. Den västra kajen i Ronneby hamn utgör industrihamn. För 

tillfället planeras ingen utvecklad hamnverksamhet fram till 2035.  

 

Den östra piren föreslås utvecklas med kommersiella verksamheter  

som anknyter till båtar, hamnverksamhet, fiske och turism. Inriktningen är 

ett besöksmål med en attraktiv miljö och ställplatser för husbilar med 
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tillhörande service. Östra piren ska även bli en hållplats för skärgårdstrafiken 

vilket medför ett behov av parkeringsplatser inom området. 

  

Förslag till beslut 

 Att Kommunstyrelsens arbetsutskott förslår Kommunstyrelsen att besluta 

om ändringen i texten till stycket gällande sjöfart i översiktsplanen Ronneby 

2035.    

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tilltjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta om 

ändringen i texten till stycket gällande sjöfart i översiktsplanen Ronneby 

2035. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(87) 
2018-10-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 413 Dnr 2018-000592 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
upphandling av järnhandelsvaror 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronneby Miljö och Teknik AB och Ronneby 

Industrifastigheter ska upphandla järnhandelsvaror. 

Upphandlingen omfattar myndigheternas behov av järnhandelsvaror för 

löpande underhålls- och ändringsarbeten. Ett brett och heltäckande sortiment 

av järnhandelsvaror efterfrågas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

upphandlingsdokumenten gällande upphandling av järnhandelsvaror.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

gällande upphandling av järnhandelsvaror. 

________________ 

Exp: 

Annica Blomstrand, upphandlare  
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§ 414 Dnr 2018-000427 880 

Remiss - Läsdelegationens betänkande Barns och 
ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 
2018:57) 

 

Sammanfattning  

Kulturdepartementet har översänt Läsdelegationens betänkande Barns och 

ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57) på remiss. 

Betänkandet är Läsdelegationens redovisning av det uppdrag som gavs i och 

med tillsättandet av delegationen i september 2016. Syftet med delegationen 

har varit att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga 

förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. I 

uppdraget har bl a ingått att kartlägga och följa utvecklingen inom det 

läsfrämjande området. Delegationen har genomfört folkbildningsinsatser 

kring läsning och identifierat områden med utvecklingspotential och lämnar 

inom dessa områden förslag och bedömningar. Remissen har internremissats 

till fritid- och kulturnämnden samt till utbildningsnämnden. 

Kulturdepartementet har satt remisstiden till 31 oktober varför 

kommunstyrelsens arbetsutskott måste fatta beslut om kommunens yttrande.  

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden och utbildningsnämnden har lämnat var sitt 

genomarbetat yttrande utifrån sitt perspektiv. Det finns inget i yttrandena 

som strider mot vartannat utan de bedöms komplettera varandra. Med den 

utgångspunkten föreslås att båda nämndernas yttranden översänds till 

kulturdepartementet och därmed utgör Ronneby kommuns yttrande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fritid- och 

kulturnämndens och utbildningsnämndens yttranden ska utgöra Ronneby 

kommuns yttrande över Läsdelegationens betänkande Barns och ungas 

läsning – ett ansvar för hela samhället.  

Deltar i debatten 

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

Andersson (S) och Peter Bowin (V). 
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Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att fritid- och kulturnämndens och 

utbildningsnämndens yttranden ska utgöra Ronneby kommuns yttrande över 

Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela 

samhället. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef  
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§ 415 Dnr 2018-000512 829 

Förstudie kastpooler i eller i närheten av Ronneby 
brunnspark 

 

Sammanfattning  

Svenska Castingförbundet har inlett en förstudie som ska undersöka 

möjligheterna att skapa en mötesplats i eller i anslutning till Brunnsparken, 

för personer som älskar att kasta med spö - kastpooler. Förstudien har 

erhållit medfinansiering från länsstyrelsen. Målet med förstudien är att 

undersöka förutsättningar och möjligheter för att bygga stationära kastpooler 

i eller i anslutning till Brunnsparken, etablera en internationell arena i 

världsklass för event inom ”kasta med spö”-grenar och därmed stärka 

regionens attraktionskraft. VM i casting har hållits i Brunnsparken men 

målbilden är att kunna hålla VM i casting och flugkastning samtidigt och på 

samma ställe – i Ronneby. 

 

Svenska Castingförbundet vill få besked om Ronneby kommun kan och vill 

vara delaktiga i förstudien samt medfinansiera med 75 000-100 000 kr.  

Bedömning 

Förstudien är igångsatt och kommer att pågå de kommande sex månaderna. 

Samtal har hållits med representanter för verksamheter inom Ronneby 

kommun som berörs av projektet. T ex kan denna fråga komma in som en 

del i den utredning som pågår om Brunnsparken. 

 

Förstudien beskrivs närmare bifogad ansökan till länsstyrelsen. Tidplanen 

som redovisas där är dock justerad efter dialog med länsstyrelsen. 

Förstudiens upplägg bedöms vara mycket seriöst och länsstyrelsen har som 

ovan nämnts beviljat medfinansiering.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att Ronneby kommun medfinansierar förstudien 

om kastpooler i Ronneby med 75 000 kr. Medel tas från kommunstyrelsens 

konto för oförutsedda utgifter.  
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att att Ronneby 

kommun medfinansierar förstudien om kastpooler i Ronneby med 75 000 kr. 

Medel tas från kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 416 Dnr 2018-000198 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas 

Westrup (SD), Peter Bowin (V) och Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 417 Dnr 2018-000197 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 418 Dnr 2018-000436 253 

Listerby 16:54, ansökan köp del av  

 

Sammanfattning  

Johanna Thorildsson och Joakim Bolin har ansökt om att få köpa del av 

Listerby 16:54 för att bygga permanentbostadshus. Aktuellt område ligger 

utmed Slättanäsvägen och dessutom utanför detaljplan. Förutsättningarna för 

bebyggelse på platsen är goda genom kommunalt VA och lämpliga 

markförutsättningar.  

Bedömning 

Markområdet som önskas förvärvas ligger utmed Slättanäsvägen och är ett 

äng/betesmarksområde. Det finns ingen avstyckad tomt varpå 

fastighetsbildning krävs som om det blir aktuellt bekostas av köparen. 

Sökande önskar bygga permanentbostadshus på tomten. Tomten angränsar 

till befintlig bebyggelse och lämplig tomtstorlek att avstycka är ca 1500-

2000 kvm. Kommunalt VA finns i vägområdet. Några skydd i form av ex 

biotopskydd eller annan skyddsvärdnatur finns inte på platsen. 

 

Området berörs inte av detaljplan men har tidigare varit föremål för förslag 

till detaljplan. Området borttogs från detaljplan genom regeringsbeslut från 

2004 (se underlag). Där anfördes bland annat att området är av karaktären 

fritidsbebyggelse. Då området idag inte är planlagt kan man pröva 

möjligheten till bebyggelse med permanentbostadshus genom 

förhandsbesked.  

 

Ärendet föreslås fortsätta genom att sökanden ges möjlighet att söka 

förhandsbesked på egen bekostnad för nybyggnation. Vid positivt 

förhandsbesked kan kommunen sälja marken. Detta hanteringssätt för att inte 

sälja mark som inte kan bebyggas. Processen blir något längre för sökande 

men tryggare. Ett inriktningsbeslut om försäljning bör tas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta om inriktningsbeslut att sälja del av 

Listerby 16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för nybyggnation.  
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Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Nicolas Westrup (SD) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta om inriktningsbeslut att sälja del av Listerby 

16:54 samt tillåta sökande av förhandsbesked för nybyggnation. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 419 Dnr 2018-000344 310 

Övertagande av huvudmannaskap - Aspans 
samfällighet 

 

Sammanfattning  

 Önskemål har inkommit genom skrivelse från Aspans 

samfällighetsförening, att kommunen ska ta över ansvaret för vägar inom 

Aspan. För att kunna ta över vägar inom Aspan kommer det att krävas 

detaljplaneändring då huvudmannaskapet för allmän platsmark där vägar 

ingår är enskilt. Före en detaljplaneändring har skett kan inget övertagande 

ske. Det krävs vidare utredning utöver detaljplanearbete för att belysa 

kostnader och ansvar innan man tar beslut i frågan.  

Bedömning 

Aspans samfällighetsförening har ansökt om att Ronneby kommun ska ta 

över de vägar som föreningen förvaltar inom Aspan. Vägsamfälligheten är 

bildad 1958 i en lantmäteriförrättning enligt enskilda väglagen. År 2000 

ombildades den till Leråkra GA:3 med stöd av anläggningslagen. Då fick 

samfälligheten en modern konstellation med styrelse och uppdaterade 

stadgar. Under åren från det första bildandet till dagens datum har ett antal 

fastigheter anslutits till föreningen. Samfällighetsföreningen har en god 

ekonomi och sparat kapital. Samfällighetsföreningen ses som väl 

fungerande. Om en styrelse inte fungerar eller kan konsteleras finns det 

möjlighet att få en syssloman utsedd av Länsstyrelsen. Sysslomannen 

ansvarar för föreningens skötsel och ekonomi och därmed kan föreningen 

fungera även om det inte finns en styrelse som kommer från de delägande 

fastigheterna.   

  

Huvudmannaskapet för väghållning (allmän platsmark) regleras i detaljplan 

där sådan finns. På Aspanområdet finns detaljplan där huvudmannaskapet är 

enskilt. Det innebär att vissa befintliga vägar (Sandviksvägen, Aspanvägen 

och Norra Nabbenvägen) sköts av Aspans samfällighetsförening. För de nya 

exploateringarna som sker på Aspan ska exploatörerna svara för all 

nödvändig utbyggnad av infrastruktur som ex vägar, el och VA. För vägarna 

ska gälla att samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning ska bildas. 

För den nya exploateringen på Vårvägen är en gemensamhetsanläggning för 

väg under bildande hos Lantmäteriet. Kostnaden är hittills uppe i 180 000 

kronor. Slutlig kostnad för bildande av gemensamhetsanläggning är beräknat 
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till 225-250 000. Delar av vägar inom Leråkra 2:21 sköts av markägarna och 

enligt gällande detaljplan föreslås de skötas på samma sätt även i framtiden. 

Detaljplanen ger utrymme för breddning av befintliga vägar.  För att 

kommunen ska kunna bli huvudman över enskild väg som inte omfattas av 

detaljplan krävs att fastighetsrättsliga frågor löses genom avtal.  

 

För att kunna ta över vägar inom Aspan kommer det att krävas 

detaljplaneändring då huvudmannaskapet för allmän platsmark där vägar 

ingår är enskilt. Före en detaljplaneändring har skett kan inget övertagande 

ske.  

 

Enskilda vägars standard 

 

Ofta har enskilda vägar en lägre standard såsom grusvägar än motsvarande 

kommunala vägar. En lokalt anpassad standard är en av fördelarna med 

enskild vägförvaltning. Fastighetsägarna bestämmer i samråd vad som är rätt 

nivå för just deras område och det finns sällan incitament att anlägga en väg 

med högre standard än vad som upplevs som nödvändigt. En kommun är 

däremot skyldig att upprätthålla en likvärdig standard i likvärdiga områden, 

vilket lämnar mindre utrymme för lokal variation. Kravet på vägstandard 

tenderar att öka när kommunen är väghållare, jämfört när motsvarande vägar 

förvaltas enskilt. Kommunen har ingen formell skyldighet att ta över 

enskilda vägar och har möjlighet att ställa krav på godtagbar standard vid ett 

eventuellt övertagande.  

 

Konsekvenser om kommunen tar över? 

 

Om kommunen tar över väghållaransvaret innebär detta större möjligheter 

att utforma vägnätet för att uppfylla de trafiksäkerhets- och miljömål som 

finns i kommunen. Det innebär också att kommunen kan göra investeringar 

för ökad trafiksäkerhet i områden som idag är inom det enskilda vägnätet.  

 

För att ändra huvudmannaskapet för vägar från enskilt till kommunalt utan 

att ta över en stor underhållsskuld så krävs det att utredning görs om vilken 

standard som ska gälla vid ett eventuellt övertagande. Vissa vägar kan 

behöva genomgå upprustning. En utredning bör innehålla följande: 
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 Vilka resursbehov finns för att kunna genomföra ett övertagande  

 Ekonomisk bedömning av kostnader för övertagandeprocessen  

 Detaljerad övertagandeprocess med tidplan  

 Fördjupad utredning av vägstandard och lägsta standard vid 

övertagande  

 Förslag till finansiering vid eventuell upprustning  

 Utredning av ökade driftskostnader  

 

Om kommunen tar över huvudmannaskapet för vägar, upphävs den tidigare 

gemensamhetsanläggningen och samfälligheten upplöses och fråntas 

ansvaret för vägen. Vägsamfälligheten skall upplösas enligt vissa formkrav 

med fördelning av eventuella skulder eller tillgångar till andelsägarna. Detta 

är formellt en parallell process och kräver en dialog med vägföreningar och 

fastighetsägare. Det krävs en lantmäteriförrättning för att avsluta en 

gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening kopplad till denna. 

Dessutom krävs att den enskilda väghållaren redovisar ett enligt stadgarna 

gällande beslut om att föreningen/samfälligheten ska verka för att 

kommunen ska ta över som väghållare. Uppskattad kostnad för upphävande 

av gemensamhetsanläggning ca 200 tkr. 

 

Det finns även ekonomiska aspekter att ta hänsyn till vid ett kommunalt 

övertagande. Ett enskilt vägnät, som inte underhållits ordentligt, kan stå inför 

ett omedelbart investeringsbehov. Frågan uppstår då om det är rimligt att 

kommunens alla skattebetalare skall stå för de kostnader, som lokala 

fastighetsägare kanske har skjutit framför sig under många år för att istället 

prioritera en låg årsavgift. 

 

En viktig förutsättning för att möjliggöra ett kommunalt övertagande är att 

nödvändiga åtgärder kan finansieras. Kostnaderna för övertagandet kan delas 

in i engångskostnader och löpande kostnader. Exempel på engångskostnader 

är upprustnings- och detaljplanekostnader och löpande kostnader är 

exempelvis drift- och underhållskostnader. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting har under lång tid föreslagit en generell 

vägförvaltningsavgift som tas ut av alla fastighetsägare, i utbyte mot 

generellt lägre kommunalskatt, men något lagförslag har aldrig blivit följden. 

Det finns sålunda inget instrument för en kommun att bli kompenserad för 
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ökade kostnader för drift och underhåll av gator och vägar, utan 

finansieringen sker uteslutande via skattsedeln. 

 

Slutsats  

 

Det ekonomiska behovet för ett kommunalt övertagande av enskild allmän 

platsmark kan delas upp i två delar, engångskostnader och ökade löpande 

kostnader. Engångskostnaderna består utav upprustningskostnad för vägar, 

administrativa kostnader, detaljplanekostnader och förrättningskostnader. De 

ökade löpande kostnaderna är drift och underhållskostnader för de utökade 

underhållsområdet som övertagandet medför. För att ändra 

huvudmannaskapet till kommunalt utan att ta över en stor underhållsskuld så 

krävs det att vissa vägar genomgår en upprustning. En eventuell 

upprustningskostnad för vägarna inom Aspan motsvarar vägföreningarnas 

underhållsskuld. Med bra ekonomi i föreningens kassa kan föreningen 

upprusta vägarna till den standard som kommunen skulle kräva för ett 

eventuellt övertagande. Därför finns argument för att underhållsskulden helt 

eller delvis skulle kunna finansieras av samfällighetsföreningen. Utöver 

upprustningskostnaderna tillkommer administrativa kostnader för 

detaljplanearbete och omförrättning av vägföreningarna. De administrativa 

kostnaderna för att ändra huvudmannaskapet i en detaljplan med allmän 

platsmark uppskattas till 150 tkr. Förrättningskostnaden för omförrättning av 

en vägförening uppskattas till 200 tkr. Till det ska läggas att kommunen 

under 2018-2019 lägger uppskattningsvis ca 250 tkr på att bilda ny 

gemensamhetsanläggning för Vårvägen. Utöver ovan nämnda 

engångskostnader tillkommer även ökade löpande kostnader för drift och 

underhåll eftersom kommunen får ett utökat driftområde. De ökade löpande 

kostnaderna är en kostnad som kommer att finansieras av skattekronan. 

Sammanlagd drift och underhållskostnad för de enskilda vägarna inom 

Aspan är inte beräknad. Före ett eventuellt övertagande beslutas krävs en 

kostnadsutredning samt en utredning kring vilken standard som ska krävas 

vid ett eventuellt övertagande och därtill vem som bekostar vad.  

 

Principiell konsekvens: Ett kommunalt övertagande av en enskild väg 

innebär ett antal principiella frågeställningar inför framtiden. Ska kommunen 

efter önskemål ta över andra liknande vägar?  

 

Slutsats: För att kunna ta över vägar inom Aspan kommer det att krävas 

detaljplaneändring då huvudmannaskapet för allmän platsmark där vägar 

ingår är enskilt i den aktuella planen. Före en detaljplaneändring har skett 
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kan inget övertagande ske. Fortsätta utredningar krävs om ett övertagande 

ska vara aktuellt.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att inte inleda process att ta över vägar 

inom Aspan.  

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att inte inleda process att ta över vägar inom Aspan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 420 Dnr 2018-000614 253 

Ronneby 22:1, försäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Anders Nöjd har ansökt om att få köpa mark på Viggenområdet för att 

etablera sin butik Gamla Jernboden på området. Tomten som är aktuell är ca 

16 000 kvm stor och möjliggör utveckling av butiken.  

Bedömning 

 För att kunna vidareutveckla butik Gamla Jernboden önskar Anders Nöjd 

köpa mark på Viggenområdet. Den tomten som önskas köpa är ca 16000 

kvm stor. Samtidigt som planerna för Gamla Jernboden gäller för 

Viggenområdet, så pågår vidareutvecklingen av den tomten som Anders 

Nöjd idag äger på Karlshamnsvägen. Detaljplaneändring är på gång för att 

möjliggöra handel/dagligvaruhandel där. 

 

Gällande för Viggenområdet är markpris på 80 kr/kvm samt tillkommande 

lantmäteriförrättningskostnad. Förslag till köpekontrakt finns upprättat.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna upprättat köpekontrakt.  

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättat köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrlesen  
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§ 421 Dnr 2018-000595 214 

Samråd - Detaljplan för kv Svarven 1 mfl 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag från kommunfullmäktige 2017-09-

28 § 310 upprättat förslag på detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. i Ronneby 

kommun.  

 

Planen syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) 

möjliggöra för en centralt belägen grundskola i Ronneby stad samt en 

idrottshall. Vidare syftar detaljplanen till att säkra utrymmet för friyta som 

en tillgång för den pedagogiska verksamheten samt vara en plats för aktivitet 

och återhämtning. Detaljplanen möjliggör även för användningarna kontor 

och viss typ av verksamheter. Detta så att ett centralt beläget kvarter kan 

nyttjas mer flexibelt över en längre tidsperiod.   

 

Befintlig industrilokal är tänkt att renoveras till en 4-9 skola och inrymma 

cirka 700 elever. Idrottshallen är en helt ny byggnad i nära anslutning till 

skolan. Detaljplanen är en del av det pågående skolprojektet Framtidens 

skolor.  

 

Detaljplanen har föregåtts av diverse utredningar. Med hänsyn till närheten 

till både järnväg och vägar är frågor om säkerhet och hälsa viktiga frågor att 

hantera i detaljplanen. Det handlar till exempel om att detaljplanen reglerar 

säkerhetsavstånd, möjlighet till skyddsåtgärder mot buller samt riktning på 

friskluftsintag. Detaljplanen medger yta för att ändra och förbättra 

trafiksituationen inom planområdet vilket ökar säkerheten och tryggheten 

inom området. Vidare följer detaljplanen inte riskanalysens bedömning om 

att det behövs en barriär för tågurspårning, istället grundar sig planförslaget 

på ett annat utlåtande som grundar sig på den svenska tillämpningen av 

europeisk standard, Eurocode, om att avståndet mellan byggnad och järnväg 

inte kräver en barriär för tågurspårning.   

Till detaljplan för kv. Svarven 1 m.fl. har en social konsekvensanalys med 

barnperspektiv genomförts.  
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Planen genomförs som ett utökat förfarande och beräknas kunna antas av 

kommunfullmäktige i maj/juni 2019.       

Bedömning 

Planförslaget innebär att intentionen i Översiktsplan Ronneby 2035 om att 

utveckla befintligt verksamhetsområde söder om Ronneby centrum till tätort 

följs. Samtidigt innebär det att skolan hamnar inom ett pågående 

verksamhetsområde vilket innebär en annan struktur, trafik och utformning 

än vad tätortsbebyggelse brukar innebära.   

Då detaljplanen omfattar ett redan exploaterat område finns begränsat med 

yta för skolgården vilket ställer höga krav på dess utformning.  

Planförslaget innebär att de östra delarna av Ronneby tätort får en 

grundskola vilket ökar tillgängligheten samtidigt som befintlig infrastruktur 

kan utnyttjas på ett effektivt sätt.       

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till Kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 422 Dnr 2018-000360 214 

Granskning - Detaljplan för del av Ronneby 22:1 (norra 
Viggen) 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2017-09-28 § 313 upprättat 

förslag på detaljplan för del Ronneby 22:1 i Ronneby kommun. 

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) pröva 

möjligheten att tillskapa ett handelsområde i anslutning till befintliga 

verksamheter. Området Viggen Norra är strategiskt beläget mellan två 

områden med pågående handelsetableringar. Planområdet är inte 

detaljplanerat sedan tidigare och den aktuella delen brukas idag som 

jordbruksmark.  

Viktiga frågor är att möjliggöra för framtida handelsetableringar som 

harmonierar med omgivande handelsetableringar och i samband med det få 

en hållbar dagvattenhantering som inte påverkar planområdets närhet till 

Sörbybäcken.   

Planen genomförs som ett utökat förfarande och beräknas kunna antas av 

Kommunfullmäktige december/januari 2018/2019.  

 

Samråd genomfördes mellan 1 juni-27 juni 2018. Planförslaget har redigerats 

med anledning av inkomna synpunkter. Bland annat har naturområdet i både 

norr och väster utökats med hänsyn till framtida dagvattenhantering.      

Bedömning 

Planförslaget innebär att det befintliga handelsområdet. Viggenområdet, 

utökas och bildar en tydligare helhet då området idag är beläget på vardera 

sidan Riksväg 27.  Förslaget innebär att planområdet, Viggen Norra, ges 

liknande byggrätt som i resterande delar av handelsområdet. 

Säkerhetsavstånd till Riksväg 27 och Väg 651 beaktas och befintlig 

infrastruktur utnyttjas och kompletteras för att uppnå en säker trafiksituation 

i området. I översiktsplan Ronneby 2035 är området utpekat som 

verksamhetsområde för externhandel. 

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till Kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget.  
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Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 423 Dnr 2016-000748 217 

Granskning -  Detaljplan Kvarteret Axel 6 

 

Sammanfattning  

2017-03-22 § 60 beslutade Miljö- och byggnadsnämnden om ett positivt 

planbesked för att upprätta en ny detaljplan för kvarteret Axel i centrala 

Ronneby. Syftet med att upprätta en ny detaljplan är att ersätta den gällande 

markanvändningen A – Allmänt ändamål till handels-, kontors-, lager-, 

centrum-, och veterinärverksamhet. Detta syftar i sin tur till att skapa en 

bredare användning av kvarteret som har större möjlighet att kunna anpassas 

över tid. Ett planavtal har ingåtts mellan fastighetsägaren och Ronneby 

kommun.  

Samråd ägde rum 2018-04-23 till och med 2018-05-15. Planförslaget har 

förtydligats och justerats efter inkomna synpunkter.   

Bedömning 

Planbestämmelsen A - Allmänt ändamål syftar på en verksamhet som har 

stat, kommun eller före detta statskyrka som huvudman. Detta är en 

planbestämmelse som Boverket rekommenderar svenska kommuner att vid 

möjlighet ändra eller upphäva, inte minst som Sverige idag inte längre har 

någon statskyrka. Den gällande stadsplanen i kvarteret är en ändring av 

gällande stadsplan som vann laga kraft 1973-02-12. Den gällande 

stadsplanen saknar därmed en gällande genomförandetid. 

 

Planförslaget innebär att mängden kvartersmark minskas jämfört med 

gällande stadsplan till förmån för en gångväg utmed Ronnebyån. Gångvägen 

regleras som allmän plats där Ronneby kommun är huvudman. Planen 

föreslår också att gångstråket utformas i enlighet med det gällande 

gestaltningsprogrammet för stadskärnan och att gångvägens estetik ansluter 

till Bergslagens gatunät och blir en länk mellan rutnätsstaden och den 

medeltida stadsdelen. Detta görs genom att gångstråkets gestaltning inom 

parkmarken preciseras och motiveras i planbeskrivningen. Vid en 

upprustning av gångstråket avses till exempel traditionell gatsten användas 

som kantmarkering av gångvägen tillsammans med belysningsarmaturer och 

liknande i kulören ”Ronnebygrönt”. 
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För detaljplanen har en social konsekvensanalys upprättats (SKA) där 

resultatet av analysen presenteras i planbeskrivningen. För planen har även 

behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats och 

skickats för samråd till Länsstyrelsen Blekinge Län. 

 

I kvarteret har det under mycket lång tid bedrivits garveriverksamhet, senast 

av Weltings garverifabrik fram till 1969. Vid bearbetningen av läder 

användes flera giftiga ämnen som exempelvis bly, detta har inneburit att 

kvarteret utpekats som potentiellt förorenat. Länsstyrelsen i Blekinge Län 

gjorde 2016 en sammanställning av garverimiljöer i länet och grundade 

materialet på en MIFO-undersökning av platsen. 1970 byggdes den nya 

läkarstationen efter att hela kvartersbebyggelsen avrivits. Fastighetsägaren 

lät WSP utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning i januari 2018 

som visade på mycket låga halter av giftiga ämnen. Rekommendationen i 

rapporten är att inga ytterligare undersökningar krävs.  

När planen påbörjades gällde översiktsplanen från 2006, planen bedömdes i 

sin helhet inte strida mot denna. Detaljplanen bedöms heller inte strida mot 

den nya översiktsplanen Ronneby 2035. Bedömningen har gjorts att utifrån 

omfattningen på planen och inverkan av dess verksamheter är ett 

standardförfarande i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) lämpligt 

för handläggningen av planprocessen      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att inte ha 

något att erinra mot förslaget.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 424 Dnr 2018-000591 214 

Förslag till Detaljplan för Droppemåla 1:87 m.fl (södra 
delen) 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2017-06-20 upprättat förslag till 

detaljplan för Droppemåla 1:87 m.fl. i Ronneby kommun. Planen har varit 

utställd på samråd under tiden 2017-11-217 – 2017-12-08. Endast en 

synpunkt från sakägare i södra delen inkom. Det gäller 

placeringsbestämmelsen att byggnader i två våningar ska placeras minst 4,0 

meter från tomtgräns och byggnader med en våning ska placeras minst 2,0 

meter från tomtgräns. Bestämmelsen överklagades i tidigare planförslag som 

Mark- och miljödomstolen upphävde. Men Mark- och miljödomstolen gav 

kommunen rätt i frågan ang. placering. Sakägaren tänker ändå överklaga 

planen och menar att han inte gick till högsta instans men tänker göra det nu.  

 

Planenheten föreslog att detaljplanen delas i en norra och en södra del. 

Arbetet med den norra delen är avslutat och planen har vunnit laga kraft 

2018-06-23. Arbetet med den södra delen fortsätter utifrån tidigare 

planförslag som varit på samråd (med den norra delen borttagen). Frågan om 

köp av mark i anslutning till Rustorp 1:15 har diskuterats och kommunen 

ställer sig positiv till att sälja marken. Inkomna synpunkter från samrådet 

finns sammanfattade i samrådsredogörelsen.      

Bedömning 

Planförslaget innebär att planbeskrivningen uppdateras med utförligare text 

varför planen medger delat huvudmannaskap. Text som berör norra delen tas 

bort. Plankartan revideras enligt följande, område för C-centrumändamål 

ändras till kvartersmark för B-bostäder och fastigheten Rustorp 1:15 utökas 

mot norr vilket innebär att fastighetsägaren får möjlighet att köpa till mark.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås inte ha något att erinra mot 

förslaget.      

Deltar i debatten 

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

(V), Tommy Andersson (S) och Nicolas Westrup (SD). 
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Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 425 Dnr 2018-000577 040 

Äskande utbildningsförvaltningen efter tertial II 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2018-09-20 § 123 

Förvaltningschef Tobias Ekblad redogjorde för genomförd 

budgetuppföljning Tertial 2. Prognosen visar ett underskott på ca -15 Mkr, 

som till största delen härrör från grundskolans Verksamhet och beror på 

minskade integrationsintäkter (10 Mkr). Även kostnaderna till fristående 

enheter har ökat mer än prognosticerat, liksom tilläggsbeloppet för särskilda 

behov. Kostnaderna för företagshälsan har också ökat. Budgeten har delvis 

balanserats upp pg a att reserven för ökade städkostnader inte behöver tas i 

anspråk. Färre kommunplacerade ger l 200 Tkr mindre än prognosticerat.     

Bedömning 

Åtgärder föreslogs vid Tertial l, men efter beslut i Kommunstyrelsen 

avvaktades redovisningen för Tertial 2. Sedan årsskiftet har ca 20-talet 

tjänster inte tillsätts eller har minskats i sysselsättningsgrad.      

Utbildningsnämndens beslut 2018-09-20 

Utbildningsnämnden anhåller hos Kommunstyrelsen om att låta 

Kommunfullmäktige fatta beslut om tilläggsanslag i enlighet med tidigare 

initierade ärende från Utbildningsnämnden 2018-05-19 ; Samt att tidigare 

äskanden justeras med ytterligare 1,2 Mkr. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på utbildningsnämndens 

framställan om att beviljas tilläggsanslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå utbildningsnämndens framställan om att 

beviljas tilläggsanslag.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(87) 
2018-10-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 426 Dnr 2017-000735 806 

Förslag till taxor och avgifter för fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-19 § 22 att återremittera ärendet till 

fritid- och kulturnämnden i syfte att arbeta fram en ny tydligare och mer 

transparent taxekonstruktion.  

 

Protokollsutdrag från Fritid- och kulturnämndens sammanträde 2018-06-19 

§ 84: 

Ett nytt förslag till taxor och avgifter för fritid- och kulturnämnden har 

presenterats vid flera sammanträden. Synpunkter har lämnats och dessa har 

tagits med i dagens upplaga. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2018-08-13 att på nytt 

återremittera ärendet till fritid- och kulturförvaltningen för komplettering 

enligt på mötet framkomna synpunkter.  

 

Förvaltningen presenterade på arbetsutskottets sammanträde 2018-09-27 ett 

förslag efter återremissen från mötet 2018-08-13. Arbetsutskottet beslutade 

att återremittera ärendet för en intäktsberäkning och konsekvensbeskrivning 

av förslaget till taxor.  

 

Ett nytt förslag efter arbetsutskottets återremiss 2018-09-27 föreligger inför 

detta möte. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-09-17 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet återremitterar ärendet 

till fritid- och kulturförvaltningen för en intäktsberäkning och 

konsekvensbeskrivning av förslaget till taxor. 

Deltar i debatten 

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

(C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till det reviderade förslaget. 

 

Tommy Andersson (S) yrkar bifall till det reviderade förslaget med följande 

förändringar: 

Badavgifter Brunnsbadet: 

Entré vuxen 60 kr 

Entré ungdom 13-25 år 30 kr 

15 kort vuxen 600 kr 

15 kort ungdom 13-25 år 300 kr 

Säsongskort vuxen l 000 kr 

Säsongskort ungdom 13-25 år 600 kr. 

 

Roger Gardell (L) yrkar avslag på Tommy Anderssons (S) ändringsyrkande.       

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på de delar där det 

inte föreligger något ändringsyrkande och finner att arbetsutskottet bifaller 

detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Tommy 

Anderssons (S) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att 

arbetsutskottet avslag detsamma. 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till nya taxor för fritid- och 

kulturnämnden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 427 Dnr 2018-000580 001 

Projekt Europa inför EU-valet 2019 

 

Sammanfattning  

Mångkulturellt Centrum i Ronneby, genom Anders Stenberg, har inkommit 

med ett projektförslag inför EU-valet 2019. 

I förslaget föreslås Ronneby kommun vara medfinansiär med ca 260 000 

kronor.       

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

projektförslaget och att Ronneby kommun ska ingå i det samma.       

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskott bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att avslå 

projektförslaget och att Ronneby kommun inte ska ingå i det samma.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

42(87) 
2018-10-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 428 Dnr 2018-000488 261 

Häggatorp 1:119 Ansökan om att arrendera 
kommunägd mark 

 

Sammanfattning  

Bergkvarabuss ansöker om arrende för att sätta upp en toalett vid 

bussvändplatsen på Furirvägen.   

Bedömning 

Busslinjerna har från och med den 20 augusti dragits om. I Kallinge blev 

linjen så lång att facket krävde att det skulle finnas en toalett för 

busschaufförerna. Vid besök på plats med sökanden och representant för 

Miljö- och Byggnadsförvaltningen tilläts de tillfälligt placera en toalett i 

vändplatsen mot att de omgående skulle lämna in ansökan om tidsbegränsat 

bygglov och arrende. Sökanden önskar ett gratis avtal, vilket är ett avsteg 

från riktlinjerna. Avtalet villkoras av att bygglov beviljas. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt avtal.  

Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att en avgift om 1200 kronor per år tas ut.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

bilagd avtal med förändringen att en avgift om 1200 kronor per tas ut. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 429 Dnr 2018-000536 261 

Kalleberga 8:102 - Ansökan om arrende för p-plats 

 

Sammanfattning  

 Ägaren till Kalleberga 8:102 önskar arrendera mark för parkeringsplats i 

angränsning till sin tomt.  

Bedömning 

Ägaren till Kalleberga 8:102 önskar arrendera ca 45 kvm från Kalleberga 

6:159 för parkeringsplats i angränsning till sin tomt. Sökanden hävdar att han 

(först hans pappa) har ett muntligt tillstånd från kommunen att använda 

platsen som parkeringsplats. Platsen har använts sedan 1990-talet. Nu har 

sökanden fått parkeringsböter för att ha parkerat olagligt i terrängen. 

Sökanden önskar tillstånd att även fortsättningsvis parkera på området. 

Markförvaltaren föreslår ett arrendeavtal. 

 

Stadsarkitekten påpekar att området i gällande stadsplan från 1976 är utlagt 

som allmän plats, park och att det i så fall borde göras en ändring av planen. 

 

Miljöteknik har inga ledningar i området. 

 

I och med att platsen använts som parkeringsplats i ca 30 år har grannarna 

inte tillfrågats. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

godkänna bifogat arrendeavtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

arrendeavtalet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 430 Dnr 2018-000391 261 

Svenstorp 20:1 och 11:3 - Ansökan om arrende för bete 

 

Sammanfattning  

Sökanden önskar arrendera mark för get-bete nära sin bostad.  

Bedömning 

Sökanden önskar arrendera ca 1200 kvm på Svenstorp 20:1 för get-bete. 

 

Området är skogsmark med sly. En hage på ca 30 x 40 meter med ett lågt 

skyddsskjul kommer att stängslas.  

 

Stadsarkitekten bedömer markanvändningen som tillåtlig under förutsättning 

att den i sin helhet läggs utanför byggnadsplanegränsen och skyddsavståndet 

för betesdjur beaktas. 

 

Hagen kommer att läggas utanför byggnadsplanen. Sökanden har gått runt 

bland grannarna och fått underskrivet på att de godkänner djur så nära 

bostadsbebyggelsen.  

 

Endast en granne var orolig över att getterna skulle bräka för mycket. I så 

fall lovade sökanden att flytta djuren. En § läggs in i avtalet om allergi och 

störningsproblem. 

 

Runt området finns stigar som frekventeras ofta av allmänheten. Stigarna 

kommer inte att blockeras. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt avtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna bilagt 

avtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 431 Dnr 2018-000320 261 

Risanäs 7:2 - Ansökan om arrende (del 2) 

 

Sammanfattning  

Sökanden önskar arrendera mark för bete. Enligt uppgift har området 

tidigare varit odlingsbar mak. Nu är det igenvuxet 

Bedömning 

Sökanden önskar arrendera ca 0,6 ha av Risanäs 7:2 för bete.  

 

Området är halvöppet med sly. I skogsbruksplanen ligger marken utlagd som 

inäga, men har inte använts som åker/betesmark på mer än 15 år. 

 

Stadsarkitekten har inget att erinra mot att området används för bete. Dock 

påpekar han att det finns skyddsavstånd för betesdjur att förhålla sig till.  

Närmaste grannen är tillfrågad och godkänner betesmark enligt avtalet. Om 

sökanden däremot tänker ha grisar på området önskar grannen ett större 

skyddsavstånd. 

 

Stadsarkitekten påpekar också att bredvid området har skogsstyrelsen lagt ut 

område med höga naturvärden. Detta gäller ädellövskog och påverkas inte av 

betesdriften.  

 

Då området är igenväxt och inte använts som åker/betesmark på länge finns 

det sly och uppvuxna björkar. Skogskonsulten kommer att märka ut vilka 

träd som ska finnas kvar. 

 

För att kunna använda marken som betesmark krävs mycket arbete. Därför 

har ett avtal med trappstegshyra upprättats. År 1 betalas ingen arrendeavgift. 

År 2 betalas 500 kronor + moms. År 3 betalas indexreglerad normal 

arrendeavgift, 1200 kronor + moms. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt avtal.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt avtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 432 Dnr 2018-000487 261 

Gärestad 1:57 Ansökan om att arrendera kommunägd 
mark 

 

Sammanfattning  

Sökanden önskar arrendera ca 700 kvm av Gärestad 1:61 för småskalig 

odling för eget behov.      

Bedömning 

Sökanden önskar arrendera del av Gärestad 1:61 för småskalig odling för 

eget behov. Det innebär odling i pallkragar, bikupa, gräs till foder. Sökanden 

önskar plantera en syrenhäck som vindskydd i norrläge och i framtiden kan det bli 

ett tunnelväxthus. 

 

Marken omfattas av stadsplan från 1973 och är reglerad som område för allmänt 

ändamål. Detta innebär att stat, kommun eller fd statskyrka ska vara huvudman.  

Stadsarkitekten påpekar att marken inte får omvandlas till ett permanent 

bostadsändamål utan att planen ändras eller ersätts. 

 

Miljöteknik har tidigare haft ett pumphus på platsen. Detta är nu rivet. Dock har de 

fortfarande ledningar i marken med brunnar, ventiler mm. Dessa ska vara fortsatt 

tillgängliga och får inte blockeras eller byggas över. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt avtal.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(87) 
2018-10-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

bilagt avtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 433 Dnr 2018-000483 261 

Onyxen 2 - Ansökan om att arrendera kommunägd 
mark 

 

Sammanfattning  

Sökanden önskar arrendera mark från Ronneby 22:1 för att utöka sin 

trädgård.  

Bedömning 

Sökanden önskar arrendera ca 650 kvm från Ronneby 22:1 för att utöka sin 

trädgård. Området ligger inom stadsplan från 1977 och är planlagt för 

bostadsändamål.  

 

Stadsarkitekten påpekar att det även skulle gå bra att sälja marken till 

sökanden. 

Sökanden säger att det inte är aktuellt just nu, men att hen planerar att 

kanske göra det senare. 

 

Miljöteknik har inga ledningar i området. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta 

arrendera ut marken i enlighet med bilagt avtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att arrendera ut 

marken i enlighet med bilagt avtal. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(87) 
2018-10-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 434 Dnr 2018-000365 622 

Skrivelse om försämrad skolmat i Ronneby kommuns 
skolor 

 

Sammanfattning  

Skolsköterskorna i Ronneby kommun har lämnat in en skrivelse om att 

skolmaten kvalitet försämrats. De uppger att eleverna äter skolmaten i 

mindre utsträckning. Klagomål kring maten har kommit från både föräldrar, 

elever och pedagogisk personal.  

 

Eleverna önskar att salladsbuffén består av separerade grönsaker istället för 

salladsblandningar. De tycker att all mat ser och smakar likadant. Det 

serveras för mycket hopblandade rätter som grytor och gratänger. Rätter som 

de gillar har försvunnit från matsedeln och en god idé vore att lyssna på 

eleverna, via elevråden, vad de önskar för mat. 

 

Elever, föräldrar och personal önskar två olika lunchalternativ, vegetarisk- 

och normalkost. Skolsköterskorna menar att detta skulle minska 

administrationen för skolsköterskor och kökspersonal samt minska 

belastningen på sjukvården som måste utfärda kostintyg för elever som lider 

av allergi och behöver specialkost. Enligt sjuksköterskorna har Karlskrona 

kommun tagit bort kostintyg för länge sen och valt att lita på föräldrarnas ord 

om vad deras barn har för kostbehov.  

 

Skolsköterskorna önskar med sin skrivelse att lyfta elevernas önskan och 

behov kring kosten till nämndsnivå. De önskar att tillagningsköken kan 

skapa möjlighet att utveckla skolmatens utbud och kvalitet. Konsekvenserna 

av nuvarande situation är att flera elever inte äter någon mat i skolan eller 

äter väldigt lite samt presterar sämre i skolan. BMI ökar hos eleverna då 

många inte går till matsalen utan köper snabbmat på stan. Skolsköterskorna 

hänvisar även till 2017 fårs LUPP-enkät.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen och kostenheten arbetar för att servera en god, 

omväxlande, näringsriktig och säker mat till sina gäster i välkomnande 

skolrestauranger med trevlig personal. Matråd finns på samtliga skolor i 

Ronneby kommun där dialog förs med elever, pedagoger och föräldrar. 
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Enligt skollagen serverar vi en näringsriktig kost, som ska följas upp av 

rektor, och vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer med undantag för 

att vi serverar Bregott. 

 

Skolrestaurangerna har renoverats och nya möbler köpts in för att skapa en 

lugn och trevlig miljö som välkomnar eleverna dit. Vid servering av soppa 

bjuds det på nybakat bröd och salladsbuffén bjuder på ett varierat utbud av 

grönsaker, frukt, rotfrukter, vegetabiliskt protein med tillhörande dressing. 

Vid matråd får vi ofta till oss att eleverna bara önskar sallad, tomat, gurka 

och majs samt att det ska vara åtskilt. Detta är varken variationsrikt eller 

säsongsanpassat. Vi ser det som vår uppgift att lära eleverna äta även andra 

grönsaker för att lära dem goda kostvanor som främjar god hälsa och 

välbefinnande.  

 

Elevernas upplevelse är att maten blivit annorlunda och att all mat ser och 

smakar likadant. Det serveras för mycket hopblandade rätter som grytor och 

gratänger. Vi varierar rätterna på menyn med korv-, färs- fisk-, fågel- kött- 

och vegetariska rätter vilka vi serverar som stekta, kokta, grytor, gratänger, 

soppor och någon gång ibland som stek. Vi gör egna uppföljningar med 

provsmakning av rätter och vår uppfattning stämmer inte överens med 

elevernas.  

 

Eleverna påtalar att det är många rätter som dom gillade tidigare har 

försvunnit från menyn. Det stämmer att vi tagit bort en del halv- och 

helfabrikat som t ex chicken nuggets, pizza, tacos. Vi har även minskat ner 

servering av hamburgare och schnitzel. Hamburgare och korv med bröd 

erbjuder vi som utflyktsmat men serverar det sällan i skolrestaurangerna. 

Detta är mat som eleverna önskar men som dom även äter mycket av 

hemma. Vi vill servera mat lagad från grunden och är stolta över att 75% av 

huvudråvaran i skollunchen är lagad från grunden. Ska vi tillmötesgå 

elevernas önskemål kommer den siffran att sjunka och vi gör avsteg från 

kostpolicyn att maten ska tillagas från grunden med råvaror av hög kvalité 

och minimera användningen av hel- och halvfabrikat. Istället försöker vi 

hitta rätter med liknande smaker som vi själva kan tillaga. 

 

Många elever, föräldrar och pedagoger har också framfört önskemål om två 

olika lunchalternativ, vegetarisk- och normalkost. Senaste årens 

volymökningar av elever har medfört att våra tillagningskök producerar mer 

än de är byggda för. Detta gör det svårt att servera vegetariskt alternativ till 

samtliga. I dagsläget erbjuder vi vegetariskt alternativ på Knut Hahn- och 
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Kallingeskolan. Allteftersom vi bygger fler tillagningskök kan även de 

erbjuda vegetariskt alternativ. Målet är att alla skolrestauranger ska servera 

vegetariskt alternativ när samtliga tillagningskök är byggda. 

 

Skolsköterskorna framhåller att två alternativ till lunch skulle minska 

administrationen för skolsköterskor och kökspersonal samt minska 

belastningen på sjukvården som måste utfärda kostintyg för de elever som 

lider av allergi och behöver specialkost. Ett vegetariskt alternativ hjälper inte 

de elever som av medicinska skäl behöver specialkost. Enligt KF § 108 från 

2002-06-13 skall beslut från dåvarande BUK-nämden som antogs 1996 

fortsätta att gälla: 

Elever/barn som av olika medicinska skäl behöver specialkost skall ha 

läkarintyg på detta. Beslut tas av skolsköterska/distriktsköterska 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten förespråkar att detta beslut fortsätter 

gälla då vi ser det som en omtanke om barnen att de läkarundersöks och får 

hjälp vid smärta och problem som kan orsakas av kosten. Kostintyg om 

alternativ kost, såsom fläskfri- och vegetarisk kost, skriver inte läkare ut. 

Föräldrar intygar att deras barn inte äter fläsk och elever som önskar äta 

vegetariskt besöker skolsköterskan för att få information om vad man 

behöver komplettera kosten med när man utesluter animaliskt protein. Detta 

ser vi som mycket viktigt då många som väljer att äta vegetariskt snarare är 

uteslutare och bara väljer bort viss mat utan att ersätta den med liknande 

vegetariskt alternativ, vilket i förlängningen kan leda till näringsbrist.  

 

Skolsköterskorna hänvisar till att Karlskrona kommun tagit bort kostintyg 

och istället valt att lita på föräldrarnas ord om vad deras barn/elev har för 

kostbehov. Efter samtal med Karlskrona kommuns kostenhet visar sig detta 

inte stämma. 

 

LUPP-enkäten 2017 för gymnasiet framkommer det tydligt vad eleverna 

tycker om skolmaten enligt skolsköterskorna. Endast 1,9 procent av tjejerna 

och 4,3 procent av killarna tycker skolmaten är mycket bra. När Tekniska 

förvaltningen fick LUPP-enkäten redovisad för sig visar den att ca 45 

procent av eleverna i gymnasiet tycker att maten är ganska bra och mycket 

bra. Den siffran har ökat från ca 26 procent från senaste ökningen 2012. 

 

Framtidens skolor 

Antalet barn och elever har ökat kraftigt under senare år. Till följd av detta 

har Utbildningsförvaltningen utrett behovet av nya förskolor och skolor som 
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presenterats och beslutats om under namnet ”Framtidens skolor”. Tidsplan 

för ombyggnation av tillagningskök stämmer inte överens med tidplan för 

Framtidens skolor. Ombyggnad av tillagningskök ändras därmed och 

kommer följa tidplanen för Framtidens skolor. Tidplanen redovisas i bilagan.   

 

Detta för till följd att våra tre centralkök, Knut Hahn, Kallingeskolan och 

Backsippan förskola, producerar fler portioner än de är byggda för vilket 

medför problem med lagerutrymme samt plats för värmevagnar. Det försenar 

även möjligheten att erbjuda elever vegetariska alternativ på skolorna. Idag 

serveras vegetariskt alternativ på Knut Hahn och Kallingeskolan. Övriga 

skolor kan erbjuda vegetariskt alternativ allteftersom de blir ombyggda till 

tillagningskök. Resterande skolor som fortsättningsvis är mottagningskök 

kan erbjuda vegetariskt alternativ när samtliga tillagningskök är 

färdigbyggda ca år 2023.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att notera informationen till protokollet 

Deltar i debatten 

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

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

(S). 

Yrkanden 

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

noteras till protokollet.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef 
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§ 435 Dnr 2018-000589 049 

Utredning om eventuell obligatorisk placering av 
Kommunförsäkring för delägare i KSFAB 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun är delägare i Kommunassurans Syd Försäkrings AB 

(KSFAB) och har även sedan 2012-07-01 använt möjligheten att 

direktplacera sin kommunförsäkring i bolaget, dvs använt ett undantag för att 

inte behöva upphandla enligt LOU.  

 

Det finns en diskussion, initierad från bolagets ledning, om att säkerställa 

kundbasen genom att göra det obligatoriskt för delägare att direktplacera sin 

kommunförsäkring i bolaget. Bolaget har inför kommande ägarsamråd 

skickat ut sin utredning om obligatorisk direktplacering för synpunkter från 

ägarna.  

Bedömning 

Orsaken till att KSFAB en gång bildades var att garantera delägarna offert 

för försäkringsskydd, att öka konkurrensen för att erhålla lägre premier, samt 

att stimulera det skadeförebyggande arbetet.  

 

Då Ronneby kommunen beslutade att gå in som delägare 2008 var 

konkurrensen på försäkringsmarknaden svag och premierna på marknaden 

blev därför höga. Bedömningen är att marknaden idag fungerar bättre och att 

det idag är möjligt att få konkurrensmässiga offerter även från andra aktörer. 

En faktor som i hög grad påverkar premien är hur skadedrabbad kommunen 

varit. 

 

Ronneby kommun har sedan 2012 direktplacerat kommunförsäkringen i 

KSFAB. Beslutet grundades främst på pris samt förväntad återbäring de år 

skadeläget varit gynnsamt. Kommunen har de flesta år sedan 

direktplaceringen fått återbäring. 

 

Argumenten från KSFAB om en stabil kundbas som framförs i bifogad 

skrivelse är förståelig, men samtidigt riskerar marknaden för 
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kommunförsäkringar att urholkas om det blir obligatoriskt för delägare i 

KSFAB att direktplacera sin kommunförsäkring.  

 

Med en frivillighet om delägarna vill direktplacera, så måste KSFAB 

fortsätta att bedriva sin verksamhet på effektivt och marknadsmässigt sätt för 

att ge sina kunder ett bra försäkringsskydd till rimlig kostnad. Skillnaden 

mot andra aktörer är att man inte måste ge sina ägare avkastning, vilket 

borde ge förutsättningar för en lägre premie än andra aktörer. Bolaget bör 

därmed ha tillräckliga förutsättningar för att säkra sin kundbas genom 

attraktiva premienivåer och god service utan att obligatorium införs.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att ge kommunens ombud vid bolagsstämmor i 

KSFAB i uppdrag att vid ägarsamråd uttala att man inte ställer sig bakom 

eventuella förslag om införande av obligatorisk direktplacering av 

kommunförsäkringen.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge 

kommunens ombud vid bolagsstämmor i KSFAB i uppdrag att vid 

ägarsamråd uttala att man inte ställer sig bakom eventuella förslag om 

införande av obligatorisk direktplacering av kommunförsäkringen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 436 Dnr 2018-000600 040 

Anhållan om utökad investeringsram 2018 Ronneby 
Miljö & Teknik AB 

 

Sammanfattning  

Utökad investeringsram från 40Mkr till 56Mkr för fiber avdelningen. 

Samråd 

Samråd har skett inom ledningsgruppen. 

Ronneby Miljö & Tekniks styrelse har tagit beslut om att gå vidare till 

KSAU för beslut. 

Motiv till ställningstagande/förslag till beslut 

Målet 90% till 2020 kommer inte att kunna nås som planerat under Q1-Q2 

2019 om dessa pengar inte blir tillgängliga.  

För 2017 hade fiberavdelningen en investeringsram på 90Mkr, det togs 

byggbeslut för dessa 90Mkr. På grund av förseningar i många projekt nådde 

investeringarna för 2017 endast upp till 75Mkr. Under 2018 kommer de 

projekt att genomföras som inte hanns med under 2017 samt de projekt som 

ryms under den beviljade investeringsramen på 40Mkr för 2018. Detta gör 

att de återstående 15Mkr som inte användes under 2017 behöver bli 

tillgängliga för 2018. 

Projektetableringsfasen har blivit godkänd av KF som nästa steg i att 

undersöka möjligheterna att nå de sista 10%. Projektet beräknas pågå under 

4-6 månader och kostnaden beräknas till 3-4Mkr. Av dessa 3-4Mkr räknar vi 

jobba ihop 1Mkr under återstående del av 2018. 
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Förslag till beslut 

Utökad investeringsram från 40Mkr till 56Mkr under 2018 för fiber 

avdelningen. 

Kostnader och finansiering 

Utökade kostnader för upplåning av 16Mkr till. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att Ronneby Miljö och Teknik 

AB, genom fiberavdelningen, beviljas utökad investeringsram om 1 000 000 

kronor för 2018. Finansiering sker via extern upplåning.  

 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att de 15 000 000 kronor som inte 

användes 2017, förs över till innevarande år.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige följande: 

- Ronneby Miljö & Teknik AB beviljas utökad investeringsram om 

1 000 000 kronor för 2018. Finansiering sker via extern upplåning.  

- De 15 000 000 kronor som inte användes 2017 förs över till 

innevarande år. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 437 Dnr 2018-000561 011 

Förlängning av länsgemensam Folkhälsopolicy 

 

Sammanfattning  

 Blekinges folkhälsopolicy antogs gemensamt av länets samtliga kommuner, 

Länsstyrelsen, Region Blekinge och Landstinget Blekinge 2014, i syfte att 

skapa grunder för en långsiktig samverkan. Policyn gäller fram till årsskiftet 

2018-2019 och ska nu revideras. Förslag från samtliga organisationer är att 

förlänga folkhälsopolicyn i ytterligare 2 år.  

 

Bakgrund 

Det gemensamma folkhälsoarbetet har under perioden letts av en regional 

styrgrupp bestående av representanter på högsta beslutande 

tjänstemannanivå från samtliga kommuner, Landstinget Blekinge, 

Länsstyrelsen och Region Blekinge. En arbetsgrupp av tjänstepersoner från 

samtliga organisationer har arbetat på uppdrag av styrgruppen. 

 

Syftet med en förlängning av Blekinges Folkhälsopolicy är möjligheten att 

beakta de nationella utredningar och strategier som är aktuella, exempelvis 

SKLs strategi för hälsa och statens offentliga utredning om en samordnad 

utveckling för god och nära vård. Det behövs också mer tid till diskussion av 

de åtgärdsförslag som Blekingekommissionen har lagt fram.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår  

Kommunfullmäktige besluta 

 

att förlänga folkhälsopolicyn till att gälla under de kommande 2 åren dock 

längst 31/12-20. Beslutet gäller under förutsättning av likalydande beslut av 

Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, Region Blekinge, Karlskrona 

kommun, Karlshamns kommun, Olofström kommun och Sölvesborgs 

kommun.  

Deltar i debatten 

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

Gardell (L). 
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Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att förlänga folkhälsopolicyn till att gälla under de 

kommande 2 åren dock längst 31/12-20. Beslutet gäller under förutsättning 

av likalydande beslut av Landstinget Blekinge, Länsstyrelsen Blekinge, 

Region Blekinge, Karlskrona kommun, Karlshamns kommun, Olofström 

kommun och Sölvesborgs kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 438 Dnr 2018-000603 101 

Referensgrupp barns rättigheter i Ronneby kommun - 
nuläge och framtid 

 

Sammanfattning  

 Referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby kommun bildades 2013. 

Gruppens syfte är att arbeta för att integrera ett barnrättsperspektiv i alla 

kommunala verksamheter och att barnkonventionen ska beaktas i Ronneby 

kommuns beslutsprocesser. Gruppen består av förtroendevalda och 

tjänstepersoner från förvaltningar, nämnder och bolag. Varje förvaltning, 

nämnd och bolag har erbjudits att utse en representant till gruppen (KS § 

217/2013 2013-09-03, KS § 300/2015 2015-11-03). 

 

Under åren har det bland annat arrangerats utbildningsinsatser för att höja 

kunskapen om barnkonventionen och stärka barnrättsperspektivet i 

handläggning och beslutsfattande. Vissa utbildningsinsatser har varit 

generella medan andra har varit riktade till specifika förvaltningar/nämnder. 

Arbetssätt och metoder för genomförande och uppföljning har analyserats 

och kunskapsöverföring mellan varandras verksamhet i förvaltningar, 

nämnder och bolag har skett.    

 

På referensgruppens sammanträde 2018-08-31 diskuterades olika förslag till 

organisation, för att få till ett mer verksamt arbete. Gruppen kom då fram till 

att utveckling av det kommunövergripande och strategiska barnrättsarbetet 

bör lyftas över till Folkhälsorådet och att det vid behov initieras konkret 

samverkan mellan olika förvaltningar/nämnder. Referensgruppen med 

politiker och tjänstepersoner föreslogs därmed upphöra i sin nuvarande form. 

Bedömning 

 Det kommunövergripande och strategiska barnrättsarbetet bör bli en del av 

Folkhälsorådets uppdrag. Folkhälsorådet har med sitt fokus på främjade- och 

förebyggandeperspektivet ett naturligt barn- och ungdomsperspektiv och ett 

prioriterat målområde är barn- och ungas uppväxtvillkor. Det gör att 

kommunövergripande utvecklingsarbete och förankring med fördel kan 

lyftas och behandlas inom rådets ramar och uppdrag. Folkhälsorådet kan då 

driva kommunövergripande ärenden och förslag som sedan lyfts till 

kommunstyrelsen och andra nämnder.  
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Däremot föreslås det bildas förvaltnings/nämndsamverkan mellan de som 

har beröringspunkter så som fysisk planering. Exempelvis är tekniska 

förvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och fritid- och 

kulturförvaltningen verksamheter där gemensamma metoder kan testas och 

implementeras för att stärka barnperspektivet i deras planarbete. 

 

Referensgrupp med politiker och tjänstepersoner föreslås därmed i sin 

nuvarande form att upphöra.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att  

 

det kommunövergripande och strategiska barnrättsarbetet blir en del av 

Folkhälsorådets uppdrag och att Referensgrupp för barns rättigheter i 

Ronneby kommun i sin nuvarande form upphör.  

Deltar i debatten 

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

Gardell (L). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att det 

kommunövergripande och strategiska barnrättsarbetet blir en del av 

Folkhälsorådets uppdrag och att Referensgrupp för barns rättigheter i 

Ronneby kommun i sin nuvarande form upphör. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 439 Dnr 2018-000504 101 

Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag 
oktober 2018 

 

Sammanfattning  

Återrapporteringen av KF beslut som lett till uppdrag april 2018 var uppe i 

kommunfullmäktige den 20 juni och kommunstyrelsen fick då följande 

uppdrag. 

”Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utarbeta rutiner så att 

kommunfullmäktiges beslut effektueras inom den tid som har beslutats. 

Detta ska redovisas vid nästa redovisning.” 

Sedan Stratsys började användas 2015 har en lathund/användare manual 

samt rutin/arbetsgång funnits på Stratsys startsida. Båda har nu uppdaterats 

för att tydliggöra för användarna. 

Arbetsgång/rutin 

1. Kommunfullmäktige delar ut uppdrag efterhand på sina 

sammanträden. 

2. Protokoll skrivs och justeras. 

3. Beslutet expedieras till nämn/bolag. 

4. Kommunsekreteraren skickar protokollet i wordformat till 

utredare. 

5. Utredaren lägger in uppdraget och ansvarig person i 

Stratsys.  

Protokollet läggs även in som en dokumentfil, vilket gör det 

möjligt för ansvarig person att läsa beslutet i sin helhet. 

Ett mail skickas till ansvarig person med information om att 

ett nytt uppdrag/beslut ligger i Stratsys. 

6. 15 dagar innan slutdatum (1 oktober/1 april) skickas ett mail 

som en påminnelse att nu är det dags att rapportera status 

och göra en kommentar. 

7. På slutdatum kommer ett nytt påminnelsemail. 

8. Efter slutdatum kommer återigen ett påminnelsemail. 

9. Ca 14 dagar efter slutdatum upprättas en rapport med status 

och kommentarer. 

10. Rapporten skickas till kommundirektören och 

förvaltningscheferna i chefsgruppen. 
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11. Återrapporteringen läggs som ett ärende i ciceron och förs 

upp i KSAU, KS och KF. 

 

Lathund  

Innehåller tydliga anvisningar att beskriva Vad som har gjorts och Hur det 

har genomförts. Har ärendet inte påbörjats eller slutförts i tid så ska en 

förklaring finnas med om Varför och en tidsplan anges. 

http://stratsys.ronneby.se/Lathund_for_anvandare_i_styrmodellen_aterrapporterande_uppdrag_i_Strat

sys_180830.docx 

I god tid (2018-09-04) skickades ”Lathund” och ”arbetsgång” via mail till 

samtliga personer som ska återrapportera uppdrag till KF. 

Tre gånger per termin erbjuds dessutom utbildning för nya användare eller 

för de som vill repetera sin kunskap i Stratsys. 

  

Återrapportering oktober 2018 

I bifogad sammanställning bilaga 1 redogörs för de kommunfullmäktige 

beslut som är tagna under 2010 – augusti 2018 och som resulterat i ett 

uppdrag. Uppdragen har förts in i Stratsys och utskick har gjorts till ansvarig. 

Uppgiftslämnaren skriver en analys om vad som har gjorts i ärendet och hur 

det har genomförts och bedömer status ”ej påbörjad”, ”påbörjad”, ”klar”. 

Har ärendet inte påbörjats eller slutförts i tid så ska en förklaring samt en 

tidsplan anges.  

Bedömning 

Kategori Ärende  Ej 

påbörjad 

Påbörjad  
Klar 

Budget 1  1  

Övriga 

beslut 

64 11 24 29 

Totalt 65 11 25 29 

 

Av 65 redovisade ärenden har 54 ärenden status påbörjad alternativt  

klar  

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen som i sin tur 

föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

http://stratsys.ronneby.se/Lathund_for_anvandare_i_styrmodellen_aterrapporterande_uppdrag_i_Stratsys_180830.docx
http://stratsys.ronneby.se/Lathund_for_anvandare_i_styrmodellen_aterrapporterande_uppdrag_i_Stratsys_180830.docx
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Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 440 Dnr 2018-000516 019 

Landsbygdspolitiskt program, utvärdering och nytt 

 

Sammanfattning  

 Kommunens Landsbygdspolitiska program är i år 10 år gammalt. Det har 

framkommit synpunkter på att programmet behöver skrivas om och förnyas. 

Programmets nuvarande handlingsplaner löper ut 2019.     

Bedömning 

 Det vore lämpligt att arbeta fram ett nytt Landsbygdspolitiskt program och 

att göra det i samband med att de nuvarande handlingsplanerna löper ut. För 

detta arbete föreslås att tillsättas en tjänstemannagrupp med representanter 

från SUS, Tekniska, Kommun & Fritid, Näringsliv och Kommunikation & 

Turism. Arbetet leds och hålls samman av landsbygdsutvecklaren. Utarbetat 

förslag presenteras och får slutgiltig utformning efter synpunkter från 

politisk ledning. 

  Arbetet med att ta fram nytt program och handlingsplaner påbörjas under 

andra halvan av 2019. För att arbetet med nya programmet ska få tillräcklig 

tid för såväl arbetsprocess som utvärderings- och förankringsprocess förslås 

att sluttid för de nuvarande handlingsplanerna skjuts fram till att gälla även 

2020.  

   

Förslag till beslut 

 Nytt Landsbygdspolitiskt program ska arbetas fram enligt föreslagen 

modell.  

Gällandetid för nuvarande handlingsplaner skjuts fram till 2020   

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att nytt Landsbygdspolitiskt program ska arbetas fram 

enligt föreslagen modell.  

Gällandetid för nuvarande handlingsplaner skjuts fram till 2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 441 Dnr 2018-000515 101 

Ronnebyslingorna 

 

Sammanfattning  

 Efter avslutad förundersökning av förslaget Byaslingan önskar Ronneby 

kommunbygderåd att Ronneby kommun går vidare med en ansökan till 

SydostLeader för ett genomförandeprojekt. Projektet ska då utvecklas kring 

rapporten Ronnebyslingorna.   

Bedömning 

Projektet går i korthet ut på att sätta samman och erbjuda ett antal utflykter 

av hög kvalité på landsbygden i hela Ronneby. I form av slingor med olika 

teman. Projektet kommer på ett bra sätt att stimulera turismutveckling i hela 

kommunen, lyfta sevärdheter, natur och kultur samt erbjuda en möjlighet att 

lyfta fram intressanta besöksmål exempelvis Vångområdet och Gribshunden. 

Samtidigt erbjuder projektet möjlighet till rekreation för kommuninvånarna 

och har en positiv påverkan när det gäller platsidentitet och stolthet. För ett 

bra resultat krävs lokal delaktighet, bra samverkan inom den kommunala 

organisationen, kreativt nytänkande och en fast förankring för fortsatt drift 

och utveckling. 

Detta är ett stort projekt som kommer att involvera flera enheter på 

kommunen. Viktigt är då att beslutet att genomföra ett sådant projekt noga 

förankras i organisationen och att tid kommer att avsättas för detta. 

Delaktighet kommer att krävas från Kommunikation och Turism, 

Näringslivsenheten, Fritid & Kultur och SUS. 

Projektansökan är inte skriven men total summa för genomförandet 

uppskattas till drygt 4 miljoner kronor, inkluderat en projektledartjänst. Till 

detta kommer arbetstid från anställd i Ronneby kommun och ideell tid från 

kommuninvånare.   

Förslag till beslut 

Ronneby kommun avser att som projektägare i nära samverkan med 

Ronneby kommunbygderåd, genomföra projektet Ronnebyslingorna. 

Projektansökan skrivs av Ronneby kommun utifrån rapporten 

Ronnebyslingorna.  

Vid ett positivt projektbeslut från SydostLeader ska styrgrupp sättas samman 

bestående av representanter från Kommunikation och Turism, 

Näringslivsenheten, Fritid & Kultur och SUS.  
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Ronneby kommun avser att i framtiden vara en del av fortsatt drift och 

utveckling av Ronnebyslingorna. I enlighet med det förslag för 

huvudmannaskap som ska utvecklas i projektet.   

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att  

Ronneby kommun avser att som projektägare i nära samverkan med 

Ronneby kommunbygderåd, genomföra projektet Ronnebyslingorna. 

Projektansökan skrivs av Ronneby kommun utifrån rapporten 

Ronnebyslingorna.  

Vid ett positivt projektbeslut från SydostLeader ska styrgrupp sättas samman 

bestående av representanter från Kommunikation och Turism, 

Näringslivsenheten, Fritid & Kultur och SUS.  

Ronneby kommun avser att i framtiden vara en del av fortsatt drift och 

utveckling av Ronnebyslingorna. I enlighet med det förslag för 

huvudmannaskap som ska utvecklas i projektet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 442 Dnr 2018-000043 012 

Informationsärende - Östra Piren 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) föreslår att ärendet bordläggs.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef  
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§ 443 Dnr 2017-000453 109 

Besvarande av medborgarförslag att namnge en gata 
efter Anders Broström 

 

Sammanfattning  

 Styrelsen i White Angels, KRIF Hockeys supporterklubb, har genom 

Thomas Nilsson inkommit med ett medborgarförslag där de föreslår att gatan 

vid ishallen i Kallinge namnges efter Anders Broström.    

Bedömning 

Förslaget har varit uppe i Miljö- och byggnadsnämnden som hänvisar till 

skriften Ortsnamn och namnvård. I skriften menas det att det är klokt att inte 

namnge efter levande personer utan låta tiden hinna ge perspektiv på 

personen och hans gärning. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår därför att 

förslaget att namnge gatan vid ishallen i Kallinge efter Anders Broström 

avslås.      

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget att namnge gatan vid 

ishallen i Kallinge efter Anders Broström.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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 att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 444 Dnr 2018-000224 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup (SD) om försörjningsstöd till personer 
utan uppehållstillstånd.  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-05-29 § 90 

Sammanfattning 

”Ordet papperslös används för att beteckna människor som befinner sig i 

Sverige utan tillstånd-alltså olagligt. Ibland används begreppen ”illegala 

invandrare” eller ”illegala utlänningar” istället för papperslösa. Om en 

person eller familj som fått avslag på sin asylansökan och gömmer sig för att 

inte bli utvisad, så är dessa att anses som papperslösa och enligt 

Förvaltningsrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen har dessa inte heller 

rätt till Vare sig försörjningsstöd eller nödbistånd.” 

Sverigedemokraterna genom Nicolas Westrup (SD) yrkar att: 

- Ronneby kommun ser över sina rutiner när det gäller utbetalning till 

ej ersättningsberättigade personer. 

- Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut försörjningsstöd till 

personer som illegalt befinner sig i Sverige 

- Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut nödbistånd till 

illegalt befinner sig i Sverige.      

Bedömning 

Efter granskning har socialförvaltningen under 2017 beviljat s.k. akut 

nödbistånd till ca 3-5 personer/hushåll till en sammanlagd kostnad mellan 10 

000-15 000 kr. De situationer som varit aktuella under 2017 avser EU-

migranter som fått hjälp med hemresa eller akut nödbistånd under kort tid 

eller familjemedlemmar till asylsökande som inte själva var asylsökande. 

Socialnämnden följ er och tillämpar samma bedömning som Högsta 

Förvaltningsdomstolens dom, 2017-06-05, "Försörjningsstöd enligt 4 kap. I 

§ socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen 0m mottagande av asylsökande 

m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas av den sistnämnda 

lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till försörjningsstöd 

Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av 4 kap. 3 
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§ socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd 

enligt 1 § alls kan komma ifråga.   

Kommunen har enligt 2 kap. l § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att 

enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § 

ge bistånd även i andra fall än de som omfattas av 4 kap. I §. Av 

överklagandebestämmelserna i 16 kap. 3 § följer emellertid att dessa 

paragrafer inte ger enskilda en sådan rätt till bistånd som kan prövas i 

domstol.”    

Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

ovanstående yttrande.      

Socialnämndens beslut 2018-05-29 

Socialnämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända ovanstående 

skrivning så som sitt yttrande i ärendet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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 att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 445 Dnr 2018-000534 101 

Delegationsbeslut Kommunledningsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Delegationsbeslut kommunledningsförvaltningen, enligt 

kommunstyrelsens delegationsordning dnr 2018/338.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 446 Dnr 2018-000535 101 

Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Delegationsbeslut tekniska förvaltningen, enligt kommunstyrelsens 

delegationsordning dnr 2018/338.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 447 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporteras: 

- Sammanställning av delegationsbeslut tekniska förvaltningen 2018.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet.        

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.        

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 448 Dnr 2018-000378 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2018 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2018-09-26 § 149 

En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 ê och rapportering 

enligt 28 f- g §§ lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade samt 

4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f § socialtjänsten, andra kvartalet 

2018, redovisas för ledamöterna      

Socialnämndens beslut 2018-09-26 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

till protokollet.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 449 Dnr 2018-000009 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information eller inbjudningar till kurser och konferenser.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 450 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden: 

 

- Bengt-Olof Nilsson, Buller från vindkraftverket i Lilla Kulleryd 

- Birgitta Jonasson, remissyttrande förslag till skyddsföreskrifter 

Karlsnäs vattentäkt 

- Cura Individutveckling, Delårsrapport för perioden 20180101-

20180831 

- Eva och Carl-Gustaf Larsson, angående förslag nya VA-taxor samt 

ev. verksamhetsområde Träskobacken 

- Pär Tegnander, Kustkommunal samverkan – en stöttepelare för ett 

hållbart fiske 

- SCB, kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt 

utfall år 2019 

- SCB, utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 

2019, preliminärt utfall 

- Sveriges Kommuner och landsting, Tillfällig ersättning till 

kommuner som brabbats av skogsbränder sommaren 2018 

- Sveriges Kommuner och landsting, Cirkulär 18:35, 18:36 

- Växjö Tingsrätt, Dom utökad täktverksamhet mm och 

grundvattenbortledning på fastigheten Vambåsa 1:48 

- Upprörda fastighetsägare och trafikanter, Sätt stopp för busskaoset på 

Utmarksvägen 

Protokollsutdrag 

- Socialnämnden 2018-09-26 § 145 

- Utbildningsnämnden 2018-09-20 § 126  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 451 Dnr 2018-000621 259 

Samverkansavtal GC-väg väg 27 Viggen 

 

Sammanfattning  

 Verksamhetsområdet Viggen delas av Riksväg 27 och behovet att kunna ta 

sig gående eller med cykel till de olika butikerna är efterfrågad.  

För att kunna anlägga passagen över riksväg 27 behövs ett samverkansavtal 

och bevakningsuppdrag gällande kostnadsfördelning och anasvarfördelning.   

Bedömning 

 Syftet med detta samverkansavtal och bevakningsuppdrag är att reglera 

respektive parts åtagande och finansiella ansvar för åtgärden.  

 

Verksamhets- och handelsområdet Viggen expanderar på ömse sidor om rv 

27 i Ronneby. För att förbättra tillgängligheten och trafiksäkerheten för 

gående och cyklister planerar kommunen att bygga ut gång- och cykelväg 

utmed delar av det kommunala vägnätet i området. Planerat gång- och 

cykelstråk förbättrar även tillgängligheten till och från befintlig busshållplats 

vid Västervägen. Då verksamhetsområdet ligger på båda sidor om rv 27 

finns behov av en passage över vägen, för vilken Trafikverket är väghållare, 

i anslutning till befintlig cirkulationsplats. Åtgärden avses byggas med stöd 

av detaljplan.  

 

Behovet av förbindelser till och från Viggenområdet har utretts inom ramen 

för en åtgärdsvalsstudie ”Utredning av cykel och kollektivtrafik till och från 

Viggenområdet, Ronneby kommun”, TRV 2017/86629. I åtgärdsvalsstudien 

konstateras att det finns behov av en säker passage i plan över rv 27 med 

lämplig lokalisering i anslutning till befintlig cirkulationsplats. 

 

Åtgärden som berör statlig infrastruktur utförs som ett bevakningsuppdrag, 

vilket innebär att den projekteras och byggs av Kommunen och bevakas av 

Trafikverket. Kommunen ska ta fram en förprojektering för åtgärden som 

ska godkännas av Trafikverket innan en mer detaljerad projektering tas fram. 

För den del som berör statlig infrastruktur, rv 27 inklusive berört vägområde, 

bevakas projektet av Trafikverket 
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Trafikverket står för Kommunens nedlagda kostnader för projektering och 

byggnation av åtgärden (passagen) som berör statlig infrastruktur, rv 27 

inklusive berört vägområde. 

Kommunen ska stå för samtliga nedlagda kostnader för Trafikverkets 

bevakning av åtgärden.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna samverkansavtal och 

bevakningsuppdrag med Trafikverket.    

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta godkänna samverkansavtal och 

bevakningsuppdrag med Trafikverket. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 452 Dnr 2018-000628 001 

Förslag till ny politisk organisation  

 

Sammanfattning  

Förslag till ny politisk organisation lämnas enligt bilaga.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa förslag till politisk 

organisation enligt bilaga.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny politisk organisation, till 

detta protokoll bifogad bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 453 Dnr 2018-000629 001 

Förslag till ny förvaltningsorganisation 

 

Sammanfattning  

Förslag till ny förvaltningsorganisation lämnas enligt bilaga.       

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Tommy Andersson (S), 

Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att fastställa förslag till politisk 

organisation enligt bilaga.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller  detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa förslag till ny förvaltningsorganisation, till 

detta protokoll bifogad bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


