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§ 348 Dnr 2018-000001 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Malin Norfall (S) och Tommy Andersson (S) utses till att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 349 Dnr 2018-000478 040 

Återrapportering av delegationsbeslut 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut fattade av ekonomichefen redovisas: 

- Delegationsbeslut om förändring av internkredit 2018-08-14 för 

Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby kommuns 

koncernkontosystem, till detta protokoll bifogad bilaga 1. 

- Delegationsbeslut om förändring av internkredit 2018-08-29 för 

Ronneby Miljö och Teknik AB, Ronneby kommuns 

koncernkontosystem, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

I samband med återrapporteringen redovisas en sammanställning av 

internkrediter, Ronneby kommuns koncernsystem, till detta protokoll 

bifogad bilaga 3.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporteringen av ovan delegationsbeslut till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 350 Dnr 2018-000507 040 

Information om kommunens krediter 2018-08-31 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2018-08-31 till 206 (266) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2017-12-31. 75 (64) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

40 (27) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. 

 

Riksbankens styrränta låg per 2018-08-31 oförändrat på -0,50 % (-0,50 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

 I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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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 tills vidare, 

vid behov av nyupplåning och omsättning, uppta lån med 

kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 1/2 av låneportföljen har 

förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta 

räntebindningstider men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta 

bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att rapportera 

beslutet jämte sammanställning över ränteregleringstidpunkter till 

kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 351 Dnr 2018-000296 040 

Årliga ägardirektiv 2019 till Ronnebys kommuns 
helägda bolag 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige tydliggör i ”Policy och direktiv för Ronneby kommun 

och dess helägda bolag” de olika juridiska enheternas roller och hur 

samverkan inom kommunkoncernen ska ske.  

 

I nämnda policy anges också att kommunfullmäktige inför varje nytt 

budgetår ska besluta om årliga ägardirektiv som bland annat ska omfatta 

ekonomiska målsättningar, mål och uppdrag.  

Bedömning 

De årliga ägardirektiven som fastslogs inför 2018 samråddes mellan KSAU 

och med VD samt representant för styrelse. VD i Miljöteknik, Ronnebyhus 

och ABRI har getts möjlighet att inkomma med synpunkter. Styrelserna i 

Miljöteknik och Ronnebyhus har behandlat frågan i sina styrelser.  

 

Från styrelsen i Ronneby Miljö och Teknik AB ställts frågan vad det 

tilldelade uppdraget i befintliga årliga ägardirektiv inom området ökad 

trygghet och vad formuleringen om drogtester innebär i praktiken? I övrigt 

inga synpunkter. 

 

Med anledning av ny VA-taxa kan ägaren ha önskemål om att ge nytt 

direktiv för att kunna följa vilka överenskommelser som skett i anledning av 

VA-taxans bestämmelser om särtaxa. Ett separat ärende om VA-taxa finns 

och beroende på hur den kommer att se ut, får ett eventuellt direktiv anpassas 

därefter. 

 

Styrelsen i Ronnebyhus lämnar inga synpunkter på nuvarande direktiv. Dock 

anger man i sitt svar att styrelsen beslutat att uppvakta KSAU avseende det 

andra ägardirektivet under rubriken ”Attraktivt boende”. 
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Ronneby kommun är förutom att vara ägare, även en stor hyresgäst till 

Ronnebyhus. Det kan finnas anledning för ägaren att se över möjligheterna 

att differentiera avkastningskravet på fastigheter som Ronnebyhus AB hyr ut 

till kommunen i förhållande till bolagets övriga fastighetsbestånd. 

Risknivåerna bör vara lägre, vilket då påverkar avkastningskravet. Frågan 

bör dock först diskuteras med bolagets ledning. 

 

De mål och uppdrag som anges i de årliga ägardirektiven ska uppdateras 

med uppgifter från kommunens budget för år 2019, när det finns ett färdigt 

förslag.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga frågan till dess 

budgetberedningen lämnat ett budgetförslag till kommunstyrelsen och 

eventuellt nya mål, direktiv och uppdrag till bolagen finns att tillgå.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget att det 

i kommande ägardirektiv till Ronneby Miljö & Teknik AB ges förslag på 

direktiv gällande projektetablering för fiber.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet till dess att 

budgetberedningen lämnat ett budgetförslag till kommunstyrelsen och 

eventuellt nya mål, direktiv och uppdrag till bolagen finns att tillgå. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att det i kommande ägardirektiv 

till Ronneby Miljö & Teknik AB ges förslag på direktiv gällande 

projektetablering för fiber. 

________________ 

Exp: 

Ekonomichefen 

De kommunala bolagen  
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§ 352 Dnr 2018-000489 101 

Information med anledning av ansökan till 
Tillväxtverket 

Tommy Ahlquist, kommunstrateg, ger information om en ansökan till 

tillväxtverket. 

Sammanfattning  

Ansökan Tillväxtverket 

Stöd till 30 landsbygdskommuner med stora utmaningar 

Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta 

kommuner 

Under 2018 har regeringen infört ett nytt stöd som vänder sig till 30 

landsbygdskommuner som har stora utmaningar utifrån kriterierna hög 

arbetslöshet, låg utbildningsnivå, lågt valdeltagande och låg 

sysselsättningsgrad. Detta stöd tar även hänsyn till hur långa avstånd 

invånarna har till tätort. 

Regeringen skriver i uppdraget att kommunerna kan forma stödet för till 

exempel satsningar på skolor och brottsbekämpning. För 2018 finns en halv 

miljard kronor i stöd. Regeringen beräknar att det 2019 totalt avsätts 1,5 

miljard kronor och för 2020-2027 2,5 miljarder årligen. 

Ronneby Kommun har ca 29700 invånare. Invånarantalet har kraftigt ökat de 

senaste tre åren, mellan 2015 och 2018.  En ökning med ca 7 % har ställt 

stora krav på de kommunala verksamheterna och hyresvärdar i kommunen. 

 I ansökan finns sex strategiskt viktiga utvecklingsområden, som tillsammans 

påverkar i stort sett alla verksamheter framtidsinriktat, vilket i sin tur 

kommer att gynna kommunens utveckling framöver.  

Utveckla kollektivtrafiken i kommunen 

För att underlätta för människor att arbeta och bosätta sig utanför tätorten 

behövs en mer utvecklad och mer turtät kollektivtrafik. Ronneby kommun 

kan 2019, tillsammans med Blekingetrafiken, göra en översyn av nuvarande 

kollektivtrafik samt ge förslag på förändringar och förbättringar. Eventuella 

förändringar och förbättringar skulle kunna genomföras från 2020.  

Blekingetrafiken genomför just nu ett trafikförsörjningsprogram, 

Kollektivtrafik på landsbygden i blickfånget. I detta program tittar man på 
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möjligheter att erbjuda valfrihet när det gäller tider och platser i hela 

Blekinge. Den konventionella kollektivtrafiken behöver förnyas och/eller 

bytas ut mot alternativa lösningar specifikt anpassade för varje ort. Ronneby 

kommun följer detta arbete och ser stora vinster med att kunna genomföra 

alternativa lösningar och förändringar snabbt. 

Det finns flera intressanta alternativ att undersöka närmare, vidareutveckla 

och/eller implementera och testköra i verkligheten. Exempelvis: 

1. Anropsstyrd trafik 

2. Öppen närtrafik 

3. Privat samåkning 

Det kan handla om att undersöka och testa hur privat samåkning kan bli en 

del av kollektivtrafiken i Ronneby kommun. Blekingetrafiken har utvecklat 

en plattform i vilken föraren kan lägga in tidpunkt, avfärd och mål med 

resan, därefter finns möjlighet att skicka en förfrågan om att åka med. I 

plattformen finns också alla bussturer inlagda för dagen.  

 För att de nya alternativen ska fungera behöver man jobba aktivt med 

beteendeförändringar när det gäller resvanor och planering. Detta behöver 

man göra i nära samarbete med ortens invånare och samhällsföreningar. När 

det gäller viljan att åka kollektivt spelar flera faktorer roll där trygghet och 

pris är några av dem men också minskad frihet och beroende. Det finns 

också en koppling mot folkhälsa.  

Lånecykelsystem är en annan lösning för att ta sig mellan mål och 

station/hållplats. Även bilpoler behöver undersökas som en del av lösningen. 

Det kommer också att behövas en riktad, tydlig och omfattande 

marknadsföring och kommunikation kring möjligheter med nya 

kollektivtrafiklösning 

 

En särskild IT satsning inom socialtjänsten 

Kommunfullmäktige samt socialnämnden har som målsättning att arbeta för 

att personer med behov av försörjningsstöd skall minska. Personer med 

behov av långvarigt försörjningsstöd har ökat senaste året. Prognosen visar 

att det kan öka ytterligare. Socialnämnden har tydligt angett i sina mål att 

barnfamiljer skall prioriteras. Ronneby har en oroande utveckling 

beträffande andelen barn ca 11 % som lever i hushåll med försörjning genom 

ekonomiskt bistånd. Andelen personer med behov av försörjningsstöd vars 

orsak är arbetslöshet är hög i Ronneby i jämförelse med övriga 

Blekingekommuner. 

Handläggarna inom försörjningsstöd upplever en hög arbetsbelastning. Den 

höga arbetsbelastningen beror bl.a. på att det administrativa arbetet har ökat. 
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Konsekvensen av detta är att man inte hinner med att fysiskt träffa de 

sökande. Vikten av att träffa de sökande är stor för samtal kring planering 

mot egen försörjning. Trelleborgs kommun är föregångare vad det gäller 

automatisering av hantering av ansökan om försörjningsstöd. Modellen har 

spridit sig i landet och det är flera kommuner som anammar delar av 

modellen. Ronneby vill gå samma väg mot automatiserad handläggning. Det 

innebär att en ”robot” sköter handläggningen. Att införa automatiserad 

handläggning innebär ett förändrat arbetssätt. Det kommer också att förbättra 

möjligheterna för verksamheten på kommunens arbetsmarknadsenhet, vilket 

i sin tur kommer att påverka arbetslöshetssiffrorna på ett positivt sätt. En 

möjlighet till tätare samverkan mellan socialtjänsten och 

arbetsmarknadsenheten möjliggör att fler kommuninnevånare, som idag står 

utanför arbete eller studier, får en större möjlighet till meningsfull 

sysselsättning. 

 

Satsning på att utveckla digitalisering och nya E- tjänster 

Utveckla digitalisering och ta fram nya E- tjänster för att förenkla och 

effektivisera den kommunala administrationen inom alla verksamheter, så 

även de kommunala bolagen. Med omfattande fiberutbyggnad kommer 

onlinetjänster att bli vanligare, vilket gynnar både tätort och landsbygd. 

Ronneby Kommun är en kommun med flera mindre orter runt tätorten. 

Framtida E tjänster kommer med största sannolikhet att påverka kommunens 

utveckling på ett sätt som det är svårt att överblicka idag. Hur kommer 

behovet av framtida E tjänster att se ut om 5 år, 10 år? Det vet vi inte så 

mycket om idag. 

För att ligga i framkant i utvecklingen behövs en framtidsstrateg som, 

tillsammans med koncernens samtliga verksamheter, kan utveckla arbetet 

med digitalisering. Framtidsstrategen skall kunna arbeta 

koncernöverskridande. Ett närmande mellan kommunen och de kommunala 

bolagen skulle ge ytterligare kraft åt hela kommunens utveckling.    

 

Satsning på mötesplatser för alla i kommunen  

Mötesplatserna skall bli unika, attraktiva platser där kommunala 

verksamheter, tillsammans med civilsamhället, möter människor med olika 

intressen. I detta ingår också en särskild satsning på samarbete mellan 

Ronneby Kommun, andra myndigheter, ex Länsstyrelsen, samt 

civilsamhället, bl a föreningar, för en bättre och tryggare integration. Fler 

barn och föräldrar kan komma in i föreningslivet, vilket är en nyckel till 

bättre integration. 
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Fritid- och kulturförvaltningen har fått klartecken att använda gamla 

Rådhuset, som är beläget mitt i centrum. Gamla Rådhuset, som mötesplats, 

kommer att bli Möjligheternas hus. En mötesplats för alla åldrar och en 

mängd olika verksamheter. I samband med detta kunde någon av alternativa 

kollektivtrafiklösningar testas. Ett sätt att öppna upp verksamheten att 

omfatta hela kommunen. 

 

Även andra befintliga mötesplatser, såsom sporthallen, fritidsgårdar, 

spontanidrottsplatser mm, kan utvecklas till att bli ännu mer välfungerande 

platser för möten, under förutsättning att ett regelbundet utvecklingsarbete 

sker.     

 

En kraftfull satsning på strategisk kompetensförsörjning  

Ronneby Kommun står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera ny 

medarbetare. Kommunen behöver också kontinuerligt fortbilda och 

komplettera medarbetares utbildningar och behörigheter. Kommunen skulle i 

egen regi eller i samverkan med andra kommuner kunna upphandla 

utbildningar, i en rad olika bristyrken. Utbildningarna kan förläggas till 

Kunskapskällan i Ronneby.  

Det finns behov av en särskild projektledare för att hålla samman arbetet 

med kontinuerlig omvärldsbevakning inom området, hålla samman 

kommunens behovsinventering i respektive verksamhet, analysera 

förutsättningar och följa upp föreslagna och genomförda utbildningsinsatser. 

Det behövs en långsiktig och strukturerad satsning, dels på befintlig och dels 

på kommande arbetsmarknad, för att arbetssökande ska bli anställningsbara. 

Detta gäller både för offentlig och privat verksamhet i området. Det behövs 

också en satsning för medarbetare som redan är i anställning, men som 

behöver komplettera sina kompetensområden/behörigheter för att möta 

kraven i arbetet. 

 

En fortsatt satsning på onlineundervisning i Ronneby Kommun 

Ronneby Kommun har med hjälp av EU medel byggt upp en digital 

plattform för onlineundervisning, Projektet har genomförts i samverkan med 

ett antal kommuner inom ramen för Gymnasiesamverkan sydost. Projektet 

avslutades 2017-07-31, men fortsätter under hösten utan EU medel.  

Plattformen har byggts upp för studiehandledning online på modersmål. 

Plattformen kan utvecklas till onlineundervisning i modersmål och i andra 

ämnen. Dessutom kan en utvecklad plattform användas till 
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kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna inom koncernen, även i 

samband med yrkesrelaterad språkutveckling. 

Ronneby Kommun kan genom en fortsatt satsning bli pilotkommun i Sverige 

för onlineundervisning, framförallt gällande studiehandledning på 

modersmål och modersmålsundervisning.   

Eleverna i alla våra skolor, tätortsnära och skolor i kommunens 

ytterområden, kan få modersmålsundervisning och- studiehandledning 

online som ett komplement till den fysiskt närvarande lärarresursen som idag 

inte räcker till.  

Dessutom kan portalen användas till undervisning i ett främmande språk på 

mellanstadiet, vilket är ett krav från hösten 2018. Till exempel skulle 

språklektioner kunna ges till eleverna i våra olika skolor samtidigt, vilket 

skulle vara effektivt, i de språk där det är få elever på varje.   

Onlineundervisning kommer troligtvis att bli ett komplement till ordinarie 

undervisning i flera ämnen, då det saknas lärare i hela landet. En särskild 

satsning skulle gynna spridningen av onlineundervisning via vår portal. 

Ekonomisk plan 2018 – 2020, Tkr 

Beslut gäller för 4400 tkr/år t.o.m 2020. Dock kan det bli mer pengar från 

2019 (nya beslut kommer). 

Ekonomisk plan 2018 2019 2020 2021 

Kollektivtrafik --- 500 500  

IT 

socialtjänsten 

600 800 800  

E tjänster 400 1000 1000  

Mötesplatser 1000 500 500  

Kompetensförs. 400 800 800  

Online 2000 500 500  

 4400 4400 4400  

 

Den egna insatsen motsvaras av insatser från ordinarie personal. Den egna 

insatsen skall vara 10 % av statsbidragets storlek 
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Kollektivtrafik 2019, 500 tkr, därefter 500 tkr årligen. Se text ovan 

IT, socialtjänsten 2018, Inköp av ”robot” ca 300 tkr + 

implementeringskostnader, projektledare, helår 540 tkr inkl PO avgifter. 

2019 --, 800 tkr till projektledare för implementering samt licenskostnader 

E tjänster 2018, 400 tkr, för ”mina sidor” kopplat till E-tjänster.  

2019--,  1000 tkr, anställning av Framtidsstrateg samt utvecklingskostnader 

framtida E-tjänster. 

Mötesplatser, 2018, 1000 tkr, utrustning/lättare renovering, Rådhuset som 

Allaktivitetshus. 2019---, 500 tkr årligen för utveckling av mötesplatser och 

samarbete med föreningar som väljer att arbeta med integration.  

Strategisk kompetensförsörjning, Stort behov av kompetensutveckling 

avseende rekryteringssätt, att jobba med att vara den attraktiva arbetsgivaren 

– arbetsgivarvarumärket mm. Dels för personalenheten som ska vara 

drivande, dels för våra chefer.  Numera är bemanningsområdet under snabb 

utveckling och marknadsföring och smarta sätt att ha kontakt med nuvarande 

och blivande medarbetare går med en rasande fart.  

Onlineundervisning, 2018, 2000 tkr kostnader för online samt utrustning 

för online främmande språk, 2019 -- , 500 tkr årligen för bevarande och 

utveckling av BIU online. Nya användningsområden, kompetensutveckling 

online för medarbetare inom Ronneby Kommun samt onlineundervisning i 

främmande språk för mellanstadiet. 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Kenneth 

Michaelsson (C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna förslaget på 

ansökan till tillväxtverket med följande förändringar: 

Medel som i ansökan ovan söks med anledning av mötesplatser fördelas 

enligt följande: 

- 800 000 kronor med fokus på skolan. 

- 400 000 kronor för mötesplatser och fokus på trygghetsskapande 

åtgärder.     

Propositionsordning 

 Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.     
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner ansökan till tillväxtverket med 

följande förändringar: 

Medel som i ansökan ovan söks med anledning av mötesplatser fördelas 

enligt följande: 

- 800 000 kronor med fokus på skolan. 

- 400 000 kronor för mötesplatser och fokus på trygghetsskapande 

åtgärder. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlquist, kommunstrateg  

Thomas Andersson, förvaltningschef fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 353 Dnr 2018-000223 045 

Hemställan om offentlig medfinansiering SydostLeader 

 

Sammanfattning  

Efter avslutad likvidering av Leader Blekinge hemställer SydostLeader nu 

om ej reglerad offentlig medfinansiering.  

För del i medfinansiering avseende erhållet förberedande stöd uppgår 

summan för Ronneby kommuns del till 25 700 kr. Vidare hemställer man om 

att Blekinge liksom Smålandskommunerna redan gjort, överför del av 

Leader Blekinges överskott till SydostLeader. Efter fördelning beräknar 

SydostLeader att denna summa uppgår till 49 987 kr för Ronneby kommuns 

del.  

Bedömning 

 Föreningen Leader Blekinge är nu likviderad och man har fördelat 

innestående kapital mellan Blekinges kommuner. Till Ronneby kommun har 

därför utbetalats 106 823,21 kr, enligt den fördelningsnyckel som använts 

tidigare.  

Medfinansiering inför det förberedande stödet uppgick till 285 552 kr, denna 

summa svarade dåvarande Leader Småland Sydost ensam för eftersom 

Leader Blekinge vid tillfället inte hade någon likviditet. Detta vill man nu att 

Blekingekommunerna reglerar.  

Då smålandskommunerna vid likvideringen av Leader Småland Sydost 

beslutade att bidra med föreningens redovisade överskott kan det anses 

rimligt att även Blekingekommunerna bidrar med motsvarande belopp.  

Hemställan har diskuterats mellan Blekinges kommuner och man är enig om 

rimligheten i hemställan. I skrivande stund har även verkställande beslut i 

frågan gjorts. Reglering av offentlig medfinansiering till SydostLeader skulle 

för Ronneby kommuns del medföra: 

Medfinansiering förberedenade stöd: 25 700 kr 

Medfinansiering i form av redovisat överskott: 49 987 kr 

Totalt belopp: 75 687 kr     

Förslag till beslut 

Ronneby kommun bifaller SydostLeader innebärande att 75 687 kr betalas ut 

till SydostLeader i form av kompletterande medfinansiering.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande i arbetsutskottet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 354 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 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. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef 
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§ 355 Dnr 2018-000154 219 

Utbyggnadsplan för bostäder i hela Ronneby kommun 
enligt bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsförvaltningen fick i särskilt uppdrag att redovisa förslag 

på utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet. Ett projektförtydligande upprättades för 

arbetet som godkändes av Kommunfullmäktige. Projektet har genomförts 

med en arbetsgrupp som letts av miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Planberedningen har fungerat som arbetsgruppens diskussionspart. 

 

Utbyggnadsplanen för bostäder bygger både på den statistik som togs fram i 

samband med upprättandet av bostadsförsörjningsprogrammen, men även 

resultat av diskussionen i planberedningen om var, i vilken omfattning och i 

vilken ordning ny bostadsbebyggelse bör uppföras i framtiden.  

Bedömning 

För att nå målet om att uppföra 1 100 nya bostäder i kommunen fram till 

2030, bör större projekt prioriteras som genererar många bostäder. Detta 

gäller framförallt vid upprättande av nya detaljplaner. Majoriteten av den 

tillkommande bostadsbebyggelsen bör uppföras i Ronneby tätort. Det är 

dock viktigt att understödja den integration som skapats genom att nyanlända 

hyr eller har köpt bostäder på landsbygden i kommunen. Därför är det viktigt 

att inte alla nya bostäder tillkommer i de största tätorterna.  

 

De tätorter där planreserven inte motsvara det uppskattade behovet, bör 

prioriteras för planläggning. Bedömningen är att det i Kallinge, Ronneby och 

Bräkne-Hoby är mest angeläget att planlägga och exploatera nya bostäder 

följt av Listerby/Johannishus samt Backaryd/Hallabro. Eringsboda och 

Saxemara/Spjälkö bör prioriteras då efterfråga och behov av nya bostäder 

uppstår, exempelvis när privata markägare visar intresse att exploatera nya 

bostäder.  

 

Arbete med utbyggnadsplan för bostäder i kommunen bör pågå 

kontinuerligt, både för att ge underlag för att prioritering av detaljplaner och 

för att kunna prioritera områden för exploatering. Förslagsvis bör arbetet 

följas upp årligen. Vartannat år föreslås en mer omfattande uppföljning och 

då tas även ny statistik fram i form av befolkningsprognoser, antal nybyggda 
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bostäder i respektive område och liknande. I samband med detta föreslås 

även kommunens bostadsförsörjningsprogram utvärderas/aktualitetsprövas. 

Det innebär att 2019 görs en uppföljning av uppdraget och 2020 tas ny 

statistik fram och målen för bostadsförsörjningen utvärderas och uppdateras.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen arbetsutskott förslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att beslutar att godkänna arbetet med det särskilda 

uppdraget gällande utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Peter 

Bowin (V) och Kenneth Michaelsson (C). 

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 föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna arbetet med det särskilda uppdraget 

gällande utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 356 Dnr 2018-000132 101 

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som 
utförs av privata utförare 

 

Sammanfattning  

Förändringar i Kommunallagen 2015 anger att fullmäktige för varje 

mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för verksamheter 

som utförs av privatas utförare. Syftet med förändringarna är att förbättra 

uppföljning och kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i 

privata utförares verksamhet. 

 

Sammanfattningsvis ställer förändringar följande krav på kommuner, 

landsting och regioner: 

 De ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal 

drivs av en privat utförare och detta arbete ska vara strategiskt 

och systematiskt 

 De ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt 

för allmänheten att få insyn 

 De ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i 

verksamhet som de överlämnar till privata utförare 

 De ska i fullmäktige besluta om ett program för varje 

mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter 

drivs av privata utförare 

 De har en generell informationsskyldighet när enskilda personer 

kan välja mellan olika utförare 

 

Ett förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs 

av privata utförare i Ronneby kommun 2015-2018 är framtaget. Eftersom 

varje nämnd och bolagsstyrelse, utifrån programmet, ska anta en egen plan 

för uppföljning och följa upp denna är det viktigt att det finns någon utsedd 

funktion som ansvarar för detta arbete i förvaltningen/ bolaget. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i § 91/2018 att skicka förslaget 

till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare i Ronneby kommun 2015-2018 på remiss till samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser för svar senast i juni 2018. 
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Svar har inkommit från följande nämnder och bolagsstyrelser: 

Äldrenämnden, Socialnämnden, Fritid- och kulturnämnden, 

Utbildningsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Ronnebyhus och 

ABRI. Nedan återges en sammanfattning av svaren. 

 

Äldrenämnden menar att uppföljning av verksamhet ska ske så likartat som 

möjligt oberoende av vem som utför. Vidare har förvaltningen redan klart för 

sig vad syftet med uppföljningarna är. Rutiner finns inarbetade. 

 

Socialnämnden föreslår att programmet för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare införs som en stående kontroll i 

internkontrollplanen. 

 

Fritid- och kulturnämnden bedömer att man inte är berörd då man inte har 

någon egen upphandling av tjänst och har inget att erinra mot förslaget. 

 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom liggande förslag. 

 

Miljö- och byggnadsnämnden har inget att erinra mot det förelagda förslaget.  

 

AB Ronnebyhus har inte något att erinra mot programmet.  

 

ABRI har inget att erinra mot förslaget. Man har dock önskemål om att 

koncerngemensamma mallar upprättas för den årliga planen avseende 

uppföljning av tecknade avtal och åtgärdsplan.  

Bedömning 

Remissrundan bland nämnder och bolagsstyrelser har i stort inneburit att de 

ställer sig bakom förslaget ”Program för uppföljning och insyn av 

verksamhet som utförs av privata utförare”. Ett antal värdefulla tips har 

framkommit hur kommunen kan arbeta vidare för att få till ett gemensamt, 

enhetligt arbetssätt. Det är av största vikt att det fortsatta arbetet, efter beslut 

om programmet, samordnas för att få till samsyn och gemensamma rutiner. 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till ”Program för uppföljning och 

insyn av verksamhet som utförs av privata utförare”.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet överlämnas till 

kommunstyrelsen utan ställningstagande i arbetsutskottet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 357 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.  

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att notera informationen till protokollet  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kennet Michaelsson (C) yrkar på att återremittera ärendet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremittera ärendet.  

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef  
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§ 358 Dnr 2017-000120 001 

Konsekvensanalys avseende centralisering av 
vaktmästarorganisationen 

 

Sammanfattning  

Vid KF 2016-03-31 §136 beslutades i samband med att beslut fattades kring 

centralisering av vaktmästarorganisationen även att: 

 

- Tekniska förvaltningen fick i uppdrag att senast i februari 2016 

redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning av hur 

effektiviseringskravet motsvarande 2 500 tkr ska verkställas med 

helårseffekt fr.o.m. 2017 

 

- återkoppling av omorganiseringen görs i samband med 

årsredovisningen 2016 

 

Vid KF 2017-04-27 §130 redovisades konsekvensanalysen enligt ovan och 

det beslutades att: 

 

- Notera upprättad konsekvensanalys till protokollet.  

 

- Uppdra tekniska förvaltningen att i samband med årsredovisningen 

för år 2017 återkomma med en uppföljning av upprättad 

konsekvensanalys. 

 

Bilagd konsekvensanalys är en uppföljning av den tidigare genomförda 

konsekvensanalysen. 

Förslag till beslut 

 Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna upprättad konsekvensanalys.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), 

Tommy Andersson (S), Kenneth Michaelsson (C) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättad konsekvensanalys. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 359 Dnr 2018-000421 310 

Förstudie  Norra Länken 

 

Sammanfattning  

Norra länken har diskuterats som en lösning för att avlasta trafiken i centrala 

delen av Ronneby sedan förra översiktsplanen som antogs 2006. I 

översiktsplanen 2035 för Ronneby står det: 

  

”För att underlätta trafiksituationen i stadskärnan har en passage kallad 

”norra länken” som förbinder Hultaleden med Sörbyområdet diskuterats. 

Innan en eventuell utbyggnad av norra länken kan påbörjas måste en 

djupgående utredning göras som grundas på de önskemål som finns kring 

stadskärnans utveckling i förhållande till den påverkan och vinster en 

utbyggnad av norra länken skulle medföra.”  

 

Tekniska förvaltningen fick i uppdrag från kommunfullmäktige § 401/2017 

investeringspengar (2018) för förprojektering av Norra länken. 

Konsultfirman Tyréns påbörjade förstudien på uppdrag av Tekniska 

förvaltningen i april 2018 och blev klar i juli 2018. 

Förstudien kommer att presenteras av Tyréns på kommunstyrelsens 

arbetsutskott i augusti.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

att notera förstudien till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), 

Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) och Malin Norfall (S). 

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 noterar informationen och förstudien till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Daniel Camenell, mark- och projektansvarig tekniska förvaltningen 

Tekniska förvaltningen  
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§ 360 Dnr 2018-000439 253 

Droppemåla 1:87, ansökan köp av mark enligt DP 

 

Sammanfattning  

 Fyra fastighetsägare har ansökt om att få köpa mark från Droppemåla 1:87. 

Marken är detaljplanerad som kvartersmark och detaljplanen vann laga kraft 

sommaren 2018. Ärendet har pågått under flera år och försäljningen har 

avvaktat lagakraftvunnen detaljplan.   

Bedömning 

 Fyra fastighetsägare har ansökt om att få köpa mark från Droppemåla 1:87. 

Ärendet har pågått under många år och försäljningen har avvaktat 

lagakraftvunnen detaljplan. Marken är detaljplanerad som kvartersmark och 

detaljplanen vann laga kraft sommaren 2018. Två prissättningar gäller enligt 

tidigare överenskommelser. 165 kronor kvadratmetern för mark i norra 

området och för marken vid vägen 65 kronor kvadratmetern. Marken var 

tidigare allmän platsmark. Fastighetsägarna står för lantmäterikostnaden. 

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns. Något 

kommunalt intresse för marken föreligger inte.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige godkänna försäljning enligt upprättade 

överenskommelser om fastighetsreglering.   

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 föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt upprättade 

överenskommelser om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 361 Dnr 2018-000517 253 

Risatorp 1:10, anhållan om att få köpa del av 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Sjölejonet 1 har ansökt om att få köpa mark från 

Risatorp 1:10. Området som önskas köpas ligger inom Brunnskogens 

naturreservat, saknar detaljplan och är även potentiellt förorenat och därmed 

i dagsläget olämpligt som försäljningsområde. Markundersökningar kommer 

att ske under hösten 2018 genom Thyréns.   

Bedömning 

Willy Persson, fastighetsägare till Sjölejonet 1 har ansökt om att få köpa del 

av Risatorp 1:10 om ca 4000 kvm enligt karta. Området som är aktuellt 

ligger utanför detaljplanplanerat område. Miljöteknik har vattenledning inom 

området. Fastigheten Sjölejonet 1 är detaljplanerad som industrimark. 

Aktuellt markområde ligger inom Brunnsskogens naturreservat. I och med 

att området ligger inom reservatet får en fastighetsreglering betecknas som 

olämplig.  

 

Området söder om vägen är inom samma detaljplan med samma ändamål 

(industri) och möjliggör utökning av verksamhet varpå det är ett bättre 

alternativ till tillskottsmark än att köpa till mark öster om fastigheten.  

 

Markområdet som önskas köpas är potentiellt förorenat och en MIFO2-

undersökning ska genomföras under hösten 2018 för att säkerställa 

avgränsning och omfattning av markföroreningarna. Thyréns är ansvarig 

konsult. Konsulten ska lämna redovisning om omfattning, åtgärdsförslag 

samt kostnadsförslag för en eventuell sanering. Före resultatet av en sådan 

undersökning är en försäljning olämplig.     

 

För att kunna genomföra ett förvärvet krävs en planändring och 

reservatsgränsändring samt att en undersökning av marken utförs innan 

markens försäljs. Ansökan om köp av mark bör därför avslås i dagsläget. 
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Kartbild över området: 

 
Detaljplanen för området ses nedan: 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar avslå försäljning.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

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 avslår försäljningen.  

________________ 

Exp: 

Anna Hansen, exploateringsingenjör  

Sökande  
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§ 362 Dnr 2018-000518 250 

Samverkansavtal TRV Bräkne-Hoby för detaljplanen vid 
ICA 

 

Sammanfattning  

Planarbetet kring ICA i Bräkne-Hoby är i slutfasen. Under granskningen 

framkom det att Trafikverket behöver ett samverkansavtal gällande 

kostnadsfördelning och ansvarsfördelning vid ett anläggande av ny 

anslutning till Stenåsavägen från den statliga vägen. Anslutningen behöver 

flyttas då planen utökas med ny parkeringsyta för ICA där anslutningen 

ligger idag.  

Bedömning 

Ett planarbete har pågått sedan 2014 gällande området kring ICA i Bräkne-

Hoby och är nu i slutfasen. Detaljplanen har varit ute på granskning. 

Trafikverket har kommenterat att det krävs ett samverkansavtal mellan 

kommunen och Trafikverket som väghållare av den statliga vägen genom 

Bräkne-Hoby. Trafikverket kräver att samverkansavtalet är undertecknat 

innan detaljplanen kan antas.  

 

Den nya detaljplanen innebär bland annat att det blir möjligt att utöka 

parkeringsytan vid ICA. Behovet av förbättrad parkering är stort. Genom att 

utöka parkeringsytan krävs det en flytt av Stenåsavägens anslutning till väg 

642 som går genom Bräkne-Hoby. Flytten av anslutningen kommer att 

innebära kostnader om ca 15-20 000 kronor för arbeten i Trafikverkets 

belysningsanläggning. Utöver det tillkommer projekteringskostnader och 

anläggningskostnader för själva flytten. Delar av markområdet som 

planläggs som parkering kan säljas till ICA´s fastighet och därigenom delvis 

bekosta flytten av Stenåsavägens anslutning. Arbetet med flytt av anslutning 

sker i kommunal regi och där Trafikverket är samrådspart.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna samverkansavtal med 

Trafikverket  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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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 föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna samverkansavtal med Trafikverket. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 363 Dnr 2018-000519 250 

Prissättning av detaljplanerad mark, Viggen norra och 
Östra infarten. 

 

Sammanfattning  

Ett nytt handelsområde Viggen norra och ett nytt verksamhetsområde Östra 

infarten är i slutfasen av detaljplanearbetet. Det innebär att marken snart kan 

säljas till företag som vill etablera sig i Ronneby. En prissättning av marken 

är nödvändig. Kostnadsberäkningar för att exploateringarna ska gå plus 

minus noll ger på Viggen norra ett kvadratmeterpris på 618 kronor och på 

Östra infarten 165 kronor.     

Bedömning 

Östra infarten består av totalt ca 100 000 kvm detaljplanelagd yta. Av dessa 

är ca 70 000 kvm kvartersmark som går att bebygga och som kommer att 

säljas. Övrig mark är allmän platsmark där ledningar, lokalgata och 

dagvattenhantering ska lokaliseras.  

 

Kostnadsberäkningen för infrastruktur och anläggande av dagvattenhantering 

beräknas till 11.5 miljoner. Räknar man på kvartersmarken ger det ett 

kvadratmeterpris på ca 165 kronor om exploateringen ska gå plus minus noll. 

Någon etableringsrabatt ska inte finnas på detta område. Det finns planerat 

för 11 tomter där tomtstorleken varierar mellan 4900 kvm till 7000 kvm.  

Prisdiskussion önskas om prissättning för området.  

 

På Viggen norra är detaljplanen totalt ca 22 000 kvm varav ca 17 000 kvm 

kvartersmark som är möjlig att bebygga. På övrig mark kommer bland annat 

dagvattenhantering, diken och teknisk anläggning att finnas. En del av 

planområdet tas i anspråk som utökad gata för att möjliggöra en trafiksäker 

korsning i form av en rondell. 

 

Kostnadsberäkningen för infrastruktur beräknas till 10.5 miljoner. Delar av 

dagvattenhanteringen (dammanläggning) kommer att bekostas från 

exploateringskonto för Viggen östra. Diken, ledningar och pumpar kommer 

att ligga på Viggen norra. Det möjliggörs att anlägga rondell i kommande 

detaljplan. Den rondellen försörjer även Viggen östra varpå även östra sidan 
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får fördel av trafikförbättringen som en rondell kommer att medföra. Vid 

räkning på priset för kvartersmark så hamnar man på ett kvadratmeterpris på 

618 kronor kvadratmetern om exploateringen ska gå plus minus noll.  

 

På övriga Viggenområdet är priset idag 80 kronor kvadratmetern. Ett pris 

som varit detsamma under flera år. Ingen uppräkning har skett. 

Prisdiskussion önskas om prissättningen. På Viggen norra ska ingen 

etableringsrabatt finnas.  

Deltar i debatten 

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

(C) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kvadratmeterpriset fastställs 

till 175 kronor per kvadratmeter för områdena Norra Viggen och Östra 

infarten.      

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 kvadratmeterpris om 175 kronor per 

kvadratmeter för områdena Norra Viggen och Östra Infarten. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 364 Dnr 2018-000306 252 

Ansökan om markköp - Stora Årsjömåla 3:22 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Stora Åsjömåla 3:22 har ansökt om att få köpa en bit 

mark från Stora Åsjömåla 3:25 i Backaryd. Markområdet ska användas för 

odling till hushållsbehov.  

Bedömning 

Ansökan om att få köpa en bit mark om ca 1300 kvadratmeter i anslutning 

till fastigheten Stora Åsjömåla 3:22 har inkommit. Köpet ska ske från 

kommunens fastighet Stora Åsjömåla 3:25. Det aktuell markområdet ligger 

klämt mellan Hobyvägen, Åsjövägen och samfälld väg (blåmarkerat på karta 

som ligger som underlag). För kommunen finns inget behov av denna mark 

för någon samhällsutbyggnad. Mottagande fastighet är fortsatt lämplig för 

sitt ändamål och kommer att få en total storlek om ca 3200 kvm.  

 

Kvadratmeterpriset är satt till 37 kr och följer kommunens antagna riktlinjer. 

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns upprättad. 

Köparen står för lantmäterikostnaden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna försäljning av del av Stora 

Åsjömåla 3:25.  

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 föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna försäljning av del av Stora Åsjömåla 3:25. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 365 Dnr 2016-000408 253 

Droppemåla 1:128 resp 1:131 - Ansökan om köp av 
mark 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Droppemåla 1:128 och 1:131 har ansökt om att få köpa 

mark från Droppemåla 1:87. Marken är detaljplanelagd som kvartersmark 

och detaljplanen vann laga kraft under 2017. Ärendet har pågått under flera 

år och ärendet har avvaktat lagakraftvunnen detaljplan.   

Bedömning 

Fastighetsägaren till Droppemåla 1:128 och 1:131 har ansökt om att få köpa 

mark från Droppemåla 1:87. Anledning till köpet är att in – och utfarten till 

1:128 idag ligger på kommunal mark. Marken är nu detaljplanelagd som 

kvartersmark och detaljplanen vann laga kraft under 2017. Tidigare var 

marken allmän platsmark som därför inte gick att reglera in i 1:131. Ärendet 

har pågått under flera år och ärendet har avvaktat lagakraftvunnen detaljplan. 

 

Prissättning är 165 kronor per kvadratmeter och lantmäterikostnaden ska 

betalas av köparen. Förslag till överenskommelse finns upprättad. Något 

kommunalt intresse för marken finns inte. Arrende för utfartsväg finns som 

kommer att upphävas genom köpet.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering.  

Deltar i debatten 

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

(C) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger 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 föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna försäljning enligt upprättad 

överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 366 Dnr 2018-000435 253 

Rustorp 1:32, försäljning av del av fastighet 

 

Sammanfattning  

Tarkett har intresse av att förvärva del av Rustorp 1:32 för att kunna planera 

för utökning av sin verksamhet. Området som är intressant är detaljplanelagt 

för industriändamål.  

Bedömning 

Tarkett har intresse av att förvärva del av Rustorp 1:32 för att kunna planera 

för utökning av sin verksamhet. Området som är intressant är redan idag 

detaljplanelagt för industriändamål. På området har tidigare cisterner stått 

och marken har sanerats av tidigare ägare. Saneringsrapport finns. Ett antal 

ledningar finns på det aktuella området men inget som påverkar 

rättighetshavaren. Köparen är informerad om dessa ledningar och dess 

ungefärliga läge.  

Köpets avgränsning på marken har diskuterat och förslaget finns redovisat på 

bifogad karta. Gränserna följer detaljplanen. Köpesumma är satt till 

1 400 000 kronor.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till köpekontrakt.  

Kommunstyrelsens beslut 2018-09-11 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

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) 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.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslag till köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 367 Dnr 2018-000529 536 

Informationsärende Kustlinjen 

 

Sammanfattning  

Näringslivschef Torbjörn Lind ger information om skärgårdstrafiken och den 

nuvarande kustlinjen.       

Deltar i debatten 

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

(C), Nicolas Westrup (SD) och Roger Gardell (L).  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Torbjörn Lind, näringslivschef  
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§ 368 Dnr 2015-000412 007 

Revisionsrapport fritid- och kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-08-16 § 106 

KPMG har på kommundirektörens uppdrag genomfört en granskning av 

fritid- och kulturnämndens/förvaltningens processer kring avtal. Rapporten 

är daterad 2015-05-21. Metoden har varit att granska 10 slumpmässigt 

utvalda avtal samt att intervjua berörda tjänstepersoner. Ärendet har 

delrapporterats i nämnd och kommunstyrelse. En slutrapportering ska ske till 

hösten 2018 till fritid- och kulturnämnd samt kommunstyrelsen. De 

kritikpunkter som tidigare är redovisade och klara är: Genomgång och 

katalogisering av avtalsregistret bör genomföras. 

Fritid- och kulturförvaltningen har överblick och kontroll över processerna 

kring avtalen. Det som komplicerar arbete har snarare varit 

bemanningssituationer på förvaltningen, svårigheten att få juridisk stöd i de 

mer komplicerade avtalsprocesserna, samt en delegationsordning som 

medför en stor mängd ettåriga avtal, då detta är vad förvaltningschefen idag 

får skriva under. Avtal som löper på längre tid skulle underlätta. Positivt är 

att ett stort antal äldre avtal med bristfälligt innehåll har sagts upp och 

uppdaterats enligt uppsatta mallar och med juridiskt stöd. 

Revisionsrapporten har gjort analysen att senare daterade avtal är bättre 

formulerade än äldre avtal.      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

denna skrivelse som slutrapport på KPMG:s revisionsrapport. Dnr: 198 007 

2015.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-08-16 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna 

denna skrivelse som slutrapport på KPMG:s revisionsrapport. 

Deltar i debatten 

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

och Kenneth Michaelsson (C). 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

52(85) 
2018-09-17  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna fritid- och 

kulturnämndens yttrande som slutrapport på KPMG:s revisionsrapport.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

fritid- och kulturnämndens yttrande som slutrapport på KPMG:s 

revisionsrapport. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 369 Dnr 2018-000481 869 

Kulturhusgruppen - slutrapport 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-08-16 § 104 

Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde, 2014-12- 04 § 132, gavs 

förvaltningen i uppdrag att utse en planeringsgrupp/Kulturhusgruppen 

bestående av nämndsledamöter och tjänstemän för att lämna förslag om 

lämpligt användningsområde samt utvecklingsmöjligheter för de så kallade 

Kulturhusen. 

Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde, 2015-01-22 § 7, utsågs en 

grupp bestående av presidiet, förvaltningschefen samt Kulturcentrums 

enhetschef. 

 Planeringsgruppen har under perioden 2015-2018 diskuterat verksamhet 

samt utvecklingsmöjligheter i följande hus: 

Kulturcentrum, Sockerbruket, Massmanska kvarnen, Elverket, Ronneby 

teater och Slöjdhuset. En delrapport har under denna period lämnats – FKN 

869 2016. 

Kulturcentrum/ett regionalt center för samtidskonst 

Kulturcentrum i Ronneby har regionens största konsthall/hallar, och är en av 

endast två kommuner med anställda som arbetar med konst. I huset finns 

också verkstäder för konstnärlig verksamhet. Enligt ett önskemål/förfrågan 

från Region Blekinge och ett beslut, FKN § 20 2016, skall Kulturcentrum 

utvecklas till ett nytt regional centrum för samtidskonst. 

En handlingsplan är framtagen och Konstresurscentret kommer i huvudsak 

att arbeta med fyra huvudområden; 

- stärka och initiera konstsamarbeten både lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt, 

- höja kompetensen om konst i samtliga kommuner 

- erbjuda tillfälligt boende för gästande konstnärer samt locka tillbaka 

yrkesverksamma konstnärer som har rötter i Blekinge. 

Region Blekinge önskar också i samband med uppdraget att placera två av 

Region Blekinge anställda tjänstemän med konstuppdrag på Kulturcentrum 

och att Ronneby kommun och Region Blekinge delar på arbetsmiljöansvaret. 
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En avsiktsförklaring gällande från den l januari 2017 är signerad av 

ordförande i fritid - och kulturnämnden samt kommunstyrelsens ordförande i 

Ronneby kommun och ordförande i fritids- och kulturnämnden i Region 

Blekinge, KS 2017-01-31 § 51. I avsiktsförklaringen ställer Ronneby 

kommun sig positiv till att uppgradera Kulturcentrum enligt de krav som 

ställs på ett väl fungerande och modernt regionalt centrum för samtida konst. 

Regionen ställer krav uppgradering vad gäller tillgänglighet, 

klimatanläggning och tekniska lösningar. Finansiering möjliggörs genom en 

kombination av kommunala investeringar och externa sökbara projektmedel. 

Utöver nämnda uppgradering finns skador och fuktproblem i 

byggnadskonstruktionen som påverkar inomhusmiljön/arbetsmiljön negativt 

samt påverkar konstruktioner negativt genom sättningar och rörelser. 

Conservator AB har på uppdrag av Tekniska förvaltningen undersökt delar 

av Kulturcentrum. En rapport bestående av sammanställning av skadebilden, 

riskbedömning samt ett förslag till hur konstruktioner skall återställas efter 

rivning har gjorts. Rapport C217296. 

Den 2018 -O2-22 beviljades Ronneby kommun bidrag från Boverket med 1 

000 000 kronor för ombyggnad av huvud entré och hörsal, 

tillgänglighetsanpassning, förstärkning och förbättring av värme- och 

ventilationsanläggning samt förberedelse för solcellsmontage. Enligt 

Boverket skall projektet vara utfört senast den 31 augusti 2019. Boverkets 

dnr. 5040/2017 ärende nr 33-59 1060 8053. 

För att uppfylla krav i samband med beviljade medel från Boverket har en 

direktupphandling i form av en projekttävlan gått ut till tre arkitektkontor. 

Sista datum för inlämning av skissuppdragen är satt till 2018-08-30. 

Nuvarande verksamhet i byggnaden 

Fritid och kulturförvaltningen  

 3 konsthallar - Norra hallen, Södra hallen och Galleriet 

 2 verkstäder – Verkstad för Grafik och verkstad för Textil/tryck  

 Verkstad/utställningsverksamhet. 

 Kommunens konstsamling och register samt en del av kommunens 

emaljsamling  

 Magasin för utställningsmaterial  

 Hörsal  

 Kontor  

Utbildningsförvaltningen/Kulturskolan  

 Bildsal  

 Lokaler för mindre konserter och musikundervisning  

 Magasin för Kulturskolans rekvisita och instrument 

 Kontor  
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Bergslagskrogen  

 Restaurant  

 

Förslag till utveckling och framtida verksamhet i Kulturcentrum i samband 

med det nya regionala konstuppdraget 
 

För att kunna utveckla det regionala och kommunala arbetet med ett 

konstresurscentrum enligt avsiktsförklaring och kraven från Region Blekinge 

måste Kulturcentrum uppgraderas enligt Kulturrådets krav på kulturutövare 

som bedriver publik kulturverksamhet och får statlig finansiering från 

Kulturrådet eller via sin region. www.kulturradet.se/Tillgangligt-kulturliv/ 
 

Inför en sådan satsning behöver kommunen: 

 Renovera och anpassa lokalerna så att de uppfyller nutida krav på en 

modern konsthall enligt beviljat ansökan från Boverket 

 Åtgärda skador och fuktproblem i byggnadskonstruktioner som 

påverkar arbetsmiljön och byggnadskonstruktioner negativt; i 

enlighet med Conservator AB rapport och utlåtande. Dessa åtgärder 

ryms inte i budgeten för renovering och anpassning då Boverkets 

bidrag är villkorat 

 Planera för en flexibel konserthall i den oinredda delen av huset som 

nu används som magasin  
 

Förslag på tidplan:  

Hösten 2018  

 En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Fritid och 

kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen och Tekniska 

förvaltningen tillsätts för att genomföra uppdatering av 

Kulturcentrum i enlighet med beviljade medel från Boverket  

 Uppdra åt tekniska förvaltningen att åtgärda skador och fuktproblem 

i enlighet med Conservators rapport och utlåtande  

 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna en ombyggnad 

av den oinredda delen av huset till en flexibel konserthall  

 Uppdra åt tekniska förvaltningen att söka statliga medel för 

installation av solcellspaneler på Kulturcentrums tak. 

Sockerbruket 

Byggnaden är den äldsta av Ronnebys industribyggnader. Den har rymliga 

ljusa hallar med stora fönster. Sockerbruket består av 5 våningsplan 

inklusive vinden med en totalyta på 4146 m2. 
 

I samband med att Kulturcentrum har fått det regionalt konstuppdraget och 

kommer att bli centrum för samtidskonst kommer kontorslokaler och andra 

utrymmen i Kulturcentrum att behöva frigöras för denna verksamhet. 

Kulturhusgruppen föreslår därför att Kulturskolans verksamhet samt delar av 

Kulturcentrums verksamhet flyttas till Sockerbruket.  

http://www.kulturradet.se/Tillgangligt-kulturliv/
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Gårdsplanen som knyter samman Kulturcentrum och Sockerbruket bör 

utvecklas till ett bilfritt och inbjudande grönområde och mötesplats.  
 

Nuvarande verksamhet i byggnaden 

Fritid och kulturförvaltningen  

 Fritidsgården Bruket 

 Emaljverkstad för konstnärer  

 Skatehall 

Utbildningsförvaltningen/Kulturskolan   

 Undervisningslokaler för musik/ensembler 

 Undervisningslokaler för drama/teater 

 

Studieförbund 

 Replokaler 

 

Ronneby kommun 

 Lagerlokaler kommunal verksamhet 

 Förråd för uthyrning till privatpersoner 

 

Förslag till framtida inriktning och användning av lokalerna: Sockerbruket, 

ett Kulturhus för alla 
 

Kulturhusgruppen föreslår att följande verksamheter skall flyttas till/ 

erbjudas plats i Sockerbruket: 

 Kulturskolans verksamhet; kontor och undervisningslokaler för 

musik, dans, bild, drama/teater och film 

 Verkstäder. Textil/tryck, Grafik, Emalj, Snickeri för 

utställningsverksamhet 

 En föreningsdriven verkstad/multiverkstad/ mötesplats dit man kan 

gå för att t.ex. reparera sin cykel 

 Fritidslokaler/Ungdomsverksamhet/Föreningsverksamhet 

 Konstnärsateljéer 

 Repetitionslokaler för musikgrupper  

 Öppen scen/spontanscen  

 Café 

 Lokaler för regionens hemslöjdskonsulenter (2 kontor + en större 

lokal + 1 förråd) 
 

Målet är att ge utrymme för en bred kulturverksamhet som gynnar 

kommunens medborgare. 

Genom att flytta verksamhet till Sockerbruket kan lokalerna utnyttjas 

effektivare och nå fler målgrupper. Ett utökat samarbete mellan Fritid och 

kulturförvaltningen, Fritidsgård/Kulturenhet och Utbildningsförvaltningen, 

Kulturskolan, kan bidra till en positiv utveckling av verksamheterna och öka 
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utbudet för olika ålders- och intressegrupper. Ungdomarna på fritidsgården 

Bruket blir en självklar målgrupp för kulturverksamheten i huset.  

Genom en ökad satsning på kulturverkstäder och konstnärsateljéer kan vi 

erbjuda nationella och internationella konstnärer möjlighet till att verka i 

Ronneby kommun.   
 

Inför en sådan satsning behöver kommunen: 

 Tömma befintliga förråd 

 Renovera och verksamhetsanpassa byggnaden 

 Ansöka om medel externa medel för ombyggnad av Sockerbruket. 

Medel finns att söka för ombyggnad och renovering av icke statliga 

fastigheter  

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/lokal/kulturlokaler---

icke-statliga/sjutton-kulturlokaler-far-bidrag-2016/ 
 

Förslag på tidsplan:  

2018 

 En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Fritid och 

kulturförvaltningen Utbildningsförvaltningen och Tekniska 

förvaltningen tillsätts för att ta fram ett underlag för 

kostnadsberäkning 

 Stänga Skatehallen och uppdra åt tekniska förvaltningen att 

kostnadsberäkna en ombyggnad av rummet till en verkstad/ 

 multiverkstad/ mötesplats 

 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna en ombyggnad 

av Sockerbruket. 

 Utarbeta en plan för uppsägning och tömning av förråd 

 En arbetsgrupp bestående tjänstemän från Fritid och 

kulturförvaltningen, Utbildningsförvaltningen, Miljö och 

byggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen tillsätts för att 

utarbeta en plan för förbättring av utomhusmiljön mellan 

Sockerbruket och Kulturcentrum 

2019 

 Uppdra åt tekniska förvaltningen att ansöka om externa medel för 

ombyggnad av Sockerbruket. Medel finns att söka för ombyggnad 

och renovering av icke statliga fastigheter.  

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/lokal/kulturlokaler---

icke-statliga/sjutton-kulturlokaler-far-bidrag-2016/ 

Massmanska kvarnen  

Fritid- och kulturnämnden beslutade 2014 att stänga Gjuteri- och 

emaljmuséet i Kallinge. Kulturcentrum fick i uppdrag att göra en tillfällig 

emaljutställning i Massmanska kvarnen. En utställning med emaljföremål 

har sedan dess visats under sommarhalvåret i husets mittenplan. Ronneby 

hembygds- och museiförening ansvarar för öppethållande under 

http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/lokal/kulturlokaler---icke-statliga/sjutton-kulturlokaler-far-bidrag-2016/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/lokal/kulturlokaler---icke-statliga/sjutton-kulturlokaler-far-bidrag-2016/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/lokal/kulturlokaler---icke-statliga/sjutton-kulturlokaler-far-bidrag-2016/
http://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/lokal/kulturlokaler---icke-statliga/sjutton-kulturlokaler-far-bidrag-2016/
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sommarmånaderna, enligt avtal.  
 

En vattentub från det gamla kraftverket går inomhus genom delar av 

bottenplanet och fortsätter längs med huset på utsidan. 2013 ansökte 

lokalförsörjningsenheten hos Miljö – och byggnadsnämnden om att få riva 

vattentuben på norra sidan. Ärendet remitterades till Blekinge museum som 

ansåg att rivning inte borde tillstyrkas med hänsyn till lokalhistoriskt värde. 

Blekinge museum ansåg att anläggningen borde restaureras och att bidrag 

kunde sökas hos länsstyrelsen. Rivningslov beviljades dock, men under 

förutsättning att en handlingsplan för återuppbyggnad lämnades in samt att 

återuppbyggnad skulle ske inom ett år efter rivningen. Miljö- och 

byggnadsnämnden § 204 2013/513.  
 

2017 anlitade fritid- och kulturförvaltningen Industriminnesbyrån, på 

rekommendation av Blekinge museum, för att göra en skadeundersökning av 

vattentuben. Rapporten kan användas som underlag i samband med en 

ansökan till Länsstyrelsen för bidrag till restaurering.   

 

Nuvarande verksamhet i byggnaden 

 Översta planet används, i samband med det regionala konstuppdraget 

som arbetsplats/ateljé för gästande konstnärer, mötesplats för 

regionala konstnärer och till mindre konferenser och föreläsningar  

 På mittenplanet visas under sommarhalvåret en emaljutställning  

 Nedre plan används av föreningen Grupp 39 

 Bottenplan används av Round table  

Förslag till framtida verksamhet i Massmanska kvarnen 

I samband med satsningen och utvecklingen av Kulturcentrum till en 

regional arena för samtida konst bör Ronneby kommun se till att det finns en 

fungerande infrastruktur för konsten. Det ska finnas goda möjligheter för 

konstnärer att bo och verka här, och för stadens invånare och besökare att ta 

del av ett varierat konstnärligt utbud. Kulturhusgruppen föreslår att 

Massmanska kvarnen skall vara basen för regionala och internationella 

konstnärer och användas till: 

 arbetsplats/ateljé för gästande konstnärer  

 mötesplats för regionala och internationella konstnärer 

 tillfällig utställningsplats för gästande konstnärer 

 arbetsplats och arena för dans i Blekinge  

Förslag på tidsplan:  

Hösten 2018: 

 Föreningen Grupp 39 är uppsagd och flyttar till Slöjhuset 

 Trådlöst nätverk installerats. Kostnaden tas inom FOK`s budgetram 

2018 

 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna en enklare 

renovering av övre och nedre plan 
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 En enklare renovering av översta våningsplan genomförs 

 Öppna mittenplanet för spontana utställningar i samband med 

gästutställare och/eller spontanscen 

 Uppdra åt tekniska förvaltningen att ansöka om medel hos 

länsstyrelsen för en renovering av vattentuben  

 Avtalet med Round Table sägs upp 

 

Elverket  

Nuvarande verksamhet i byggnaden 

 Kontor för tekniska förvaltningens parkarbetare 

 Förråd för redskap och maskiner som används i parken och andra 

trädgårdsanläggningar 

Förslag till framtida verksamhet i Elverket 

Ett långsiktigt mål är att etablera ett Stadsmuseum i Elverket och en 

delrapport presenterades för KS den 5 juni 2018 och kommer att presenteras 

på fritid- och kulturnämndens augustimöte 2018. Arbetet leds av 

kommunstrategen.  
 

Under tiden som arbetet med att ta fram en plan för ett nytt museum i 

Ronneby pågår föreslår Kulturhusgruppen att lägenheten på översta 

våningen inreds till gästbostäder för konstnärer och kulturarbetare i samband 

med nationella och internationella konstnärsbesök, utställningsverksamhet 

samt andra kulturarrangemang.   

Förslag på tidsplan:  

2018  

 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna en enklare 

renovering av lägenheten på översta våningen 

 Inreda den befintliga lägenheten på översta våningen till gästbostad 

för konstnärer 

 

Slöjdhuset  

Nuvarande verksamhet i byggnaden 

 Blekinge läns hemslöjd bedriver verksamhet i huset 

 

Förslag till framtida verksamhet i Slöjdhuset 

Kulturhusgruppen föreslår att huset utvecklas till ett föreningsdrivet hus med 

fokus på slöjd, hantverk och konsthantverk och att den föreningsdrivna 

verksamheten fortsätter så länge intresse finns.  

Förslag på tidplan: 

Hösten 2018: 

 Föreningen Grupp 39 flyttar från Massmanska kvarnen till Slöjdhuset 

 Ett nytt låssystem installeras. Kostnaden tas inom FOK`s budgetram 

2018.  
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 Uppdra åt tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna installation av 

handicaptoalett  

 

Ronneby teater, ett hus för scenkonst  

Planerna för Ronneby teater, ett hus för scenkonst är formulerade och klara 

och är under verkställighet.  

Tidplan: 

Hösten: 2018   Säkerställs tillgänglighet, brandskydd, VVS samt el.   

              2019  Färdigställande av teatersalongen. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta 

vidare med förslagen och utifrån slutrapporten skriva en plan som skickas ut 

för remissyttring till tekniska förvaltningen, utbildningsförvaltningen och 

miljö- och byggnadsförvaltningen.      

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-08-16 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom Kulturhusgruppens 

slutrapport med förslag till lämpligt användningsområde för de så kallade 

Kulturhusen, samt att överlämna förslaget till kommunstyrelsen för vidare 

handläggning. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Peter Bowin (V), 

Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till 

fritid- och kulturnämnden i syfte att arbeta fram en prioriteringsordning. I 

samband med att prioriteringsordningen tas fram bör nämnden själva hantera 

eventuella äskanden och föra fram dem till budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till fritid- och 

kulturnämnden i syfte att nämnden arbetar fram en prioriteringsordning. 

Eventuella äskanden bör nämnden själva specificera i budgetarbetet och föra 

fram till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden  

Förvaltningschef, fritid- och kulturförvaltningen   
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§ 370 Dnr 2018-000482 816 

Kallinge fritidsgård - utökad verksamhet 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från fritid- och kulturnämnden 2018-08-16 § 108 

Ärendet om utökad verksamhet i Kallinge fritidsgård, vilket handlar om att 

den yta på 100 m2 som finns i källarplan tillkommer till verksamheten, 

återremitterades på fritid- och kulturnämndens möte i juni.( § 93) I uppdraget 

ingick att omförhandla hyran, att utvärdera verksamheten samt att undersöka 

hur närliggande boende har uppfattat verksamheten. 

Under en öppetdag ligger besöksantalet på 40-50 barn. Maxantalet som får 

vistas i lokalen är 48.  

En omförhandling har skett med en ny hyra för hela byggnaden på  

26 045kr/mån. Från förra förhandlingen har en handikapptoalett tillkommit 

för att tillgodose lagkrav på tillgänglighet på källarplanet. Detta ger en ökad 

kostnad för iordningställande.  

Enligt Rickard Frostdal har inget negativt från närliggande boende hörts. 

Överlag är man positiv till satsningen och att det görs saker för barn och 

ungdomar.      

Bedömning 

Verksamheten fungerar mycket bra enligt fritidsledarna. Det går att utveckla 

verksamheten ytterligare med den verksamhet som kan bedrivas på 

källarplanet. Brandsynen och brandskyddsåtgärder gör att ytterligare 15 barn 

kan vistas i på källarplanet samtidigt. Det ger en total på 63 barn/ungdomar. 

Tittar förvaltningen på hyran kan den jämföras med Hjorthöjden som kostar 

fritid- och kulturförvaltningen 48 000 kr i månaden. Där är standarden lägre 

med ett betydligt mindre kök och ungefär samma yta. Idag betalar 

förvaltningen 19 139 kr/mån för Kallinge fritidsgård. Den förslagna nya 

hyran ligger på 26 045 kr vilket ger en kostnadsskillnad på 82 872 kr per år. 

Förvaltningen kan enbart se positiva reaktioner från närliggande boende. De 

negativa synpunkter som inkommit har handlat om vad som händer utanför 

byggnaden när verksamheten är stängd.      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att 

godkänna ett nytt hyresavtal för Kalleberga 18:12 gällande under 3 år med 
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uppsägningstid på nio (9) månader och möjlighet till förlängning med ett år i 

taget. Kostnadsökningen på 82 872 kr på årsbasis hanteras genom 

tilläggsanslag för 2018 samt genom budgetberedningen för 2019 och framåt.       

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-08-16 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att 

godkänna ett nytt hyresavtal för Kalleberga 18:12 gällande under tre (3) år 

med uppsägningstid om nio (9) månader och möjlighet till förlängning med 

ett år i taget.  

Kostnadsökningen på 82 872 kr på årsbasis hanteras genom tilläggsanslag 

för 2018 samt genom budgetberedningen för 2019 och framåt.  

Ronny Pettersson (V) deltar inte i beslutet. 

Deltar i debatten 

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

(C) och Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet med 

hänvisning till att den ökade kostnaden får hanteras inom ram.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återför ärendet med hänvisning till att den 

ökade kostnaden får hanteras inom ram. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Förvaltningschef, fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 371 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. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2018-06-10 

 Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag till taxor 

och avgifter för fritid- och kulturnämnden, enligt bifogad bilaga. 

Att dagens frikort till Brunnsbadet för grundskoleelever ändras till 10 ggr/ 

säsong och att frikorten ska tas fram på ett så säkert och bra sätt som möjligt, 

de ska inte bli en handelsvara. Detta under förutsättning att taxorna godkänns 

av kommunfullmäktige. 

 

Ronny Pettersson (V) deltar inte i beslutet gällande utökning av frikort för 

grundskoleelever till Brunnsbadet     

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2018-08-13 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 

komplettering enligt på mötet framkomna synpunkter. 

Deltar i debatten 

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

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

Roger Gardell (L). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet till 

fritid- och kulturförvaltningen för en intäktsberäkning och 

konsekvensbeskrivning av förslaget till taxor.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet återremitterar ärendet 

till fritid- och kulturförvaltningen för en intäktsberäkning och 

konsekvensbeskrivning av förslaget till taxor. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturförvaltningen 

Förvaltningschef, fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 372 Dnr 2018-000432 863 

Remiss - Promemorian Tillstånd till offentlig 
danstillställning (Ds 2018:20) 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun instämmer i allt väsentligt med utredarens förslag. 

Ronneby kommun ser dock en risk i att förslaget kommer påverka 

kommunens möjlighet att arbeta förebyggande med bullerstörningar från 

danstillställningar.  

Bedömning 

 Se bifogat remissvar.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att bifogat remissvar utgör kommunens svar på promemorian Tillstånd till 

offentlig danstillställning (Ds 2018:20)   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsen i sitt 

yttrande tillstyrker utredningens förslag i sin helhet.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att tillstyrka 

utredningens förslag i sin helhet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 373 Dnr 2018-000429 119 

Remiss - Brott mot förtroendevalda (DS 2018:29) 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beretts tillfälle att lämna remissyttrande över 

Justiedepartementets DS 2018:29 Brott mot förtroendevalda. 

 

En av utgångspunkterna i skrivelsen är trygghetsundersökningen år 2017 

som genomfördes av Brottsförebyggande rådet. Utredningen redovisar att 

var fjärde förtroendevald utsattes för hot eller våld under år 2016. År 2012 

var motsvarande siffra att var femte förtroendevald. 

 

Problematiken kring de förtroendevaldas utsatthet har tidigare behandlads i 

betänkandet Jakten på makten (SOU 2006:46) som överlämnades i april år 

2006 av den parlamentariskt sammansatta Kommittén om hot och våld mot 

förtroendevald. Betänkandet ledde inte lagstiftning. 

 

Under de senaste åren har vidtagits ett antal lagstiftningsåtgärder på det 

straffrättsliga området, trots att dessa inte direkt tagit sikte på 

förtroendevalda har detta medfört att även personer som utövar 

förtroendeuppdrag har erhållit ett strakare straffrättsligt skydd. 

 

Förtroendevaldas synlighet och tillgänglighet är viktiga för att upprätthålla 

en väl fungerande dialog mellan förtroendevalda och väljare. Vidare 

konstateras det i departementsskrivelsen att utvecklingen av 

förtroendevaldas utsatthet ökar är oroväckande. 

 

Sammanfattningsvis görs nu bedömningen att ett förstärkt straffrättsligt 

skydd för rätten att utöva förtroendeuppdrag bör åstadkommas genom en 

särskild straffskärpningsgrund i 29 kap. 2 § brottsbalken.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta  

 

att ställa sig bakom förslaget om särskild straffskärpningsgrund som 

redovisas i Ds 2018:18 samt 

 

att ärendet omedelbart justeras  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Roger Gardell (L), 

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

Yrkanden 

Malin Norfall (S) 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 ställa sig 

bakom förslaget om särskild straffskärpningsgrund som redovisas i Ds 

2018:18 samt att justera ärendet omedelbart.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 374 Dnr 2018-000533 101 

Sammanträdesdagar och tider för kommunfullmäktige 
2019 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdesdagar och tider för 

kommunfullmäktige 2019: 

 

2019-01-31 

2019-02-28 

2019-03-28  

2019-04-25 

2019-05-23 

2019-06-19  

2019-08-29 

2019-09-26 

2019-10-31 

2019-11-28  

2019-12-18 

 

Klockan 18:00- 

  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige fastställer sammanträdesdagar och tider för 2019 enligt 

nedan: 

2019-01-31 

2019-02-28 

2019-03-28  

2019-04-25 

2019-05-23 
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2019-06-19  

2019-08-29 

2019-09-26 

2019-10-31 

2019-11-28  

2019-12-18 

 

Klockan 18:00-  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att överlämna ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 375 Dnr 2018-000532 000 

Sammanträdesdagar och tider för kommunstyrelsen 
och dess arbetsutskott 2019 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande förslag till sammanträdestider för kommunstyrelsen och 

kommunstyrelsens arbetsutskott år 2019: 

 

Kommunstyrelsen  

 

2019-01-08                       2019-08-06 

2019-02-12                       2019-09-10 

2019-03-05                       2019-10-01 

2019-04-09                       2019-11-05 

2019-05-07                       2019-12-03 

2019-06-04 

 

Klockan 09:00- 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott  

 

2019-01-14                        2019-08-12 

2019-01-28                        2019-08-26 

2019-02-18                        2019-09-16 

2019-03-11                        2019-10-07 

2019-03-25                        2019-10-21 

2019-04-15                        2019-11-18 

2019-05-13                        2019-12-09 

2019-05-27 
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2019-06-10 

 

Klockan 08:30- 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

sammanträdesdagar och tider för 2019 enligt förslaget ovan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att förslaget till 

kommunstyrelsens sammanträde kompletteras så att arbetsutskottet 

sammanträder två gånger per månad samtliga månader.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande. 

 

Till kommunstyrelsens sammanträde ska förslaget kompletteras så att 

arbetsutskottet sammanträder två gånger per månad samtliga månader. 

________________ 

Exp: 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare  
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§ 376 Dnr 2018-000182 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Nicolas Westrup angående maxgräns för antalet 
uppdrag för god man 

 

Sammanfattning  

 Nicola Westrup (SD) har inkommit med en motion avseende maxgräns för 

antalet uppdrag för god man för att säkerställa kvaliteten i uppdragen. 

 

Motionären föreslår ge överförmyndarnämnden i uppdrag att utreda och 

föreslå en maxgräns för antal uppdrag för god man, att utreda möjligheterna 

till kontroll av antal klienter som god man har vid en viss tidpunkt och se 

över möjligheterna till bättre samordning och samarbete med andra 

kommuner med syfte att få fram fler gode män, förvaltare och förmyndare.  

Bedömning 

Bedömning och beslutsförslag baseras på tolkningen att motionen endast 

avser god man för ensamkommande barn då citat från Ronneby kommuns 

hemsida är hämtat från information avseende godmanskap för 

ensamkommande barn. Begäran om yttrande har därför skickats till 

överförmyndarnämnden, socialnämnden samt Riksföreningen Gode män 

Vårdnadshavare (RGMV). 

 

Överförmyndarnämnden har inkommit med följande remissyttrande: 

Tidsåtgång och omfattning varierar kraftigt beroende på uppdrag. Det är 

snarast tidsåtgång som bör styra antalet uppdrag och en individuell 

bedömning om antalet uppdrag är att föredra. Det finns inget nationellt 

register över god mans uppdrag. Överförmyndarnämnden anser sig idag göra 

de kontroller som är möjliga. Samverkan mellan Blekinges kommuner och 

Bromölla kommun äger rum idag angående utbildning för god man för 

ensamkommande barn och vidareutbildning för andra ställföreträdare. 

Rekrytering är svårare att samarbeta runt då dessa i första hand rekryteras 

från varje kommuns närområde. 
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Socialnämnden har inkommit med följande remissyttrande: 

Det är inte socialnämndens uppgift att ta ställning till antalet uppdrag för god 

man. Socialnämnden bedömer ändå att det är uppdragets karaktär och 

arbetstyngd som bör vara vägledande. I övrigt påpekas att det förekommer 

direkta felaktigheter i motionen. 

 

RGMV har inkommit med följande remissyttrande: 

Uppdragets karaktär och omfattning samt tilltänkt god mans förutsättningar 

för uppdraget bör vara vägledande snarare än antalet uppdrag. Ett riktvärde 

om max 5 uppdrag per god man torde ändå anses lämpligt. 

 

Av yttrandena ovan görs bedömningen att antal uppdrag för god man inte är 

relevant för kvaliteten i uppdragen.  

Det finns i nuläget ingen möjlighet till att göra kontroll av det totala antalet 

klienter som god man har vid en viss tidpunkt.  

Redan idag samarbetar Blekinges kommuner och Bromölla kommun. 

Gemensamma insatser för att marknadsföra uppdragen som god man, 

förvaltare och förmyndare i syfte att rekrytera fler gode män bedöms dock 

vara genomförbara.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

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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§ 377 Dnr 2017-000653 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Malin Norfall (S) att Ronneby kommun aktivt arbetar för 
att det byggs fler lägenheter i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) föreslår i en motion att 

Ronneby kommun aktivt ska arbeta för att det byggs fler lägenheter i 

Kallinge.  

Bakgrunden som den beskrivs i motionen är att Ronnebyhus valt att 

omvandla befintliga lägenheter till trygghetsboende i Kallinge och att det 

missgynnar barnfamiljer eller unga som vill flytta hemifrån. Som en av de 

största tätorterna i kommunen har Kallinge många arbetsplatser, god 

offentlig service och kollektivtrafik. Förslaget läggs då Socialdemokraterna 

anser att det finns behov av fler lägenheter i Kallinge, inte bara riktat till 

äldre som önskar trygghetsboende. 

  

Bedömning 

Kommunfullmäktige antog 2018-02-22 ett bostadsförsörjningsprogram och 

2018-06-20 antogs en ny översiktsplan. I dessa pekas i Kallinge ett större 

utbyggnadsområde ut söder om tätorten samt ett område i nordöstra delen av 

tätorten. I det större området förslås blandade boendeformer och i nordöst 

förordas att tillkommande bebyggelse är i form av radhus, parhus eller 

lägenheter eftersom villabebyggelse dominerar i närområdet. Idag finns 

byggrätter för ca 120 bostäder i flerfamiljshus på platser där det tidigare 

rivits bostäder. Hälften av dessa ligger inom influensområde från försvarets 

verksamhet och är därför inte aktuella i dagsläget. 

Enligt bostadsförsörjningsprogrammet är inriktningen för nyproduktion i 

Kallinge att även fortsatt ha en stor variation av olika typer av bostäder. 

Bostäder motsvarande 2:or med hög tillgänglighet och/eller 

trygghetsbostäder kan vara aktuella för den äldre gruppen av befolkningen. 

Det ökande antalet barnfamiljer kan medföra behov av bostäder i småhus 

eller lägenheter motsvarande 3:or eller större. 

 

Skrivningarna om Kallinge i bostadsförsörjningsprogram och översiktsplan 

har inte föranlett några yrkanden av socialdemokraterna i 
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kommunfullmäktige varför man kan bedöma att de står bakom den 

övergripande inriktningen i dessa dokument. 

 

 

Nu pågår arbete att, med utgångspunkt i bostadsförsörjningsplanen, ta fram 

en utbyggnadsplan. Här prioriteras bl a i vilken ordning områdena bör 

exploateras. Uppdraget kommer att redovisas till kommunfullmäktige i 

oktober efter har varit uppe för diskussion i planberedningen vid flera 

tillfällen. Vid dessa tillfällen har funnits och finns möjlighet att framföra 

förslag om byggnation av fler lägenheter i Kallinge liksom vid kommande 

behandling i kommunfullmäktige. 

 

Med ovanstående förslås motionen vara besvarad.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att förslå kommunfullmäktige besluta att anse 

motionen vara besvarad med ovanstående.  

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 kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 378 Dnr 2015-000414 816 

Besvarande av motion från Folkpartiet angående mobil 
fritidsgård 

 

Sammanfattning  

 Kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (L) lämnade under 2015 en 

motion om mobil fritidsgård. Motionen remitterades till Fritid- och 

kulturnämnden som lämnade yttrande. Därefter har motionen inte behandlats 

vidare. Yttrandet bedöms därav inte vara aktuellt. Därav har en ny begäran 

om remissyttrande skickats till Fritid- och kulturnämnden.  

Fritid- och kulturnämnden beskriver i sitt yttrande nuvarande verksamhet 

kopplat till motionärens förslag, som benämns Sommarkul, en uppföljning 

av denna verksamhet samt en beskrivning av vilka resurser som krävs för att 

denna verksamhet ska bli långsiktig. 

Under sommaren 2017 och 2018 har en mobil fritidsgård bedrivits av 

fritidsgårdsverksamheten som går i linje med motionärens förslag. 

Uppbyggnad av verksamheten så som inköp av tält och annat material har 

under åren finansierats av externa medel från MUCF (myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor) och Socialstyrelsen. Kostnaden för att 

permanenta mobil verksamhet under sommaren beräknas till 200 000 kronor 

årligen för bemanning och drift. Verksamheten beskrivs har fallit väl ut men 

är väderberoende.   

Bedömning 

 Fritid- och kulturnämnden bedöms ha genomfört mobil 

fritidsgårdsverksamhet enligt motionärens förslag. Det bedöms ligga i 

nämndes uppdrag och intresse att driva åretruntverksamhet och då under 

sommaren i form av mobil fritidsgårdsverksamhet. Finansieringen av mobil 

fritidsgårdsverksamhet under sommaren bedöms ske inom den 

ramförstärkning som nämnden fick under 2018.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktig att anse intentionerna med motionen verkställd och 

därmed anse motionen besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 379 Dnr 2017-000768 109 

Besvarande av medborgarförslag - Bredåkra hed - en 
plats värd att bevara 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag med önskan om att köpa och återställa Bredåkra hed 

har lämnats in. Ronneby kommun kommunfullmäktige tog beslut om att 

köpa marken den 30 augusti 2018. Genom köpet får man rådighet över 

marken och kan planlägga markens användning. I kommande planläggning 

kan man hantera frågan om historiska Bredåkra hed.   

Bedömning 

Ronneby kommuns kommunfullmäktige tog den 30 augusti 2018 beslut om 

att köpa del av Bredåkra gård. Den plats som medborgarförslaget benämner 

som Bredåkra hed ligger inom det markområde som är föremål för köp. 

Bredåkra hed ska enligt uppgift även sträcka sig över området som idag ägs 

av Fortifikationsverket. Marken som tillhör försvarsmakten är idag inte 

föremål för diskussion om köp då den anses vara nödvändig för 

försvarsmaktens ändamål, nyttjande och utveckling.  

 

Kommunen avvaktar kommande planering för området innan man tar beslut 

om åtgärder som ex återställande enligt önskan i medborgarförslaget. 

Markområdet ses som ett större utvecklingsprojekt där flygplatsen – både 

den civila och militära, framtida tågstopp och utveckling av 

verksamhetsområde måste ingår i planeringen. I kommande planering kan 

man ta hänsyn till historiska platser. Idag finns inget som säger att man i 

framtiden inte kommer att renovera Bredåkra hed men planprocessen måste 

få påbörjas. Ett steg på vägen är att fullborda köpet. Upplagen som nämns i 

medborgarförslagen berör tillhör ett företag inom 

materialhanteringsbranschen som har köp mark vid XL-bygg för att ha 

materialhanteringen där. Upplaget är således tillfälligt.     

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 380 Dnr 2018-000003 101 

Delegationsbeslut 2018 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporters under punkten: 

- Återrapportering av delegationsbeslut tekniska förvaltningen 2018, 

till detta protokoll bifogad bilaga 4. 

- Delegationsbeslut yttrande över SOU 2018:53 Översyn av maskinell 

dos, extempore, prövningsläkemedel mm påskrivet, till detta 

protokoll bifogad bilaga 5.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 381 Dnr 2018-000177 101 

Information från kommunikationsenheten 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 382 Dnr 2018-000011 101 

Information från kommundirektören 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 383 Dnr 2018-000009 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande inbjudningar och information om kurser och konferenser: 

- Konferens om trygghet, anordnas av Länsstyrelse i Blekinge och 

Kalmar län.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att de som vill beviljas att åka på 

konferensen. 

________________ 
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§ 384 Dnr 2018-000010 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningar under sammanträdet: 

- Henrik Andersson, Vård och omsorg 

 

- Niklas Klingborg, Synpunkter på bussförändringarna 

 

- Region  Blekinge, Nyhetsbrev – att bryta den könsuppdelade 

arbetsmarknaden  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningarna till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


