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§ 1 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Malin Norfall (S) utses till justerare och ärende Ronneby 22:1 - 

Markförsäljning Viggen Öst lyfts från dagordningen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

justerare för dagens protokoll samt på att ta bort ärendet Ronneby 22:1 - 

Markförsäljning Viggen Öst från dagordningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar utse Malin Norfall (S) till justerare 

för dagens protokoll samt ta bort ärendet Ronneby 22:1 - Markförsäljning 

Viggen Öst från dagordningen. 

________________ 
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§ 2 Dnr 2016-000707 678 

Placering av två paviljonger vid Backarydsskolan 

 

Sammanfattning  

Arbetsmiljösamordnare Ulf Borgström och Skolområdeschef Ingela Berg, 

Skolområde Kallinge, delgav nämndsledamöterna behovsbilden för 

förskolan och grundskolan. Stor brist på medel till inventarier påtalades. 

Vidare informerades kring placeringen av två paviljonger vid 

Backarydsskolan. Förslaget avser 3 fskavdelningar och planeras vara klart 

till hösten 2017. Projektledare Unni Hallberg, Tekniska förvaltningen, 

informerade kring tillfälligt bygglov, bygglovsansökan och upphandling 

mm.    

   

Bedömning 

Förvaltningschef Tommy Ahlquist anför följ ande i sin förslagsskrivelse; ”I 

december 2015 flyttades förskolan Mosippan i Backaryd över till skolan. 

Elevantalet i skolan var relativt lågt, ca 30 elever, det fanns möjlighet till 

samutnyttjande av lokaler mm. 

Antalet barn i förskolan och i skolan har successivt ökat. Under 2016 har 

nyanlända elever skjutsats från tätorten till Backarydskolan, vilket har varit 

mycket positivt. 

Förutsättningarna för Backarydsskolans elevantal har förändrats påtagligt 

alltsedan överflytten av förskolan skedde. Skolan är nu trångbodd och antalet 

barn i förskolan och skolan ökar enligt prognos. 

Genom att placera paviljonger vid Backarydsskolan kan nuvarande och 

framtida trångboddhet avhjälpas. Två avdelningar inom förskolan kan bli tre, 

expedition för administration och elevhälsa kan också inrymmas. 

Vi skulle kunna öka antalet barn som skjutsas till skolan, vilket skulle 

minska kön på Start Soft. Eleverna får inte plats i tätortens skolor. 

Totalt skulle 75 - 100 barn kunna få sin undervisning på skolan. Då vi ser 

Hallabro- och Backarydsskolan som samverkande enheter, uppstår bl a 

kostnader för utökning av bussturer mellan skolorna. Slöjdsalen finns i 

Hallabroskolan och musiksalen finns i Backaryd. 

Ökade kostnader för Skolskjutsar kopplat till slöjd, markarbeten, leasing av 
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paviljonger, förändring för kostenheten samt inventarier, kan inte inrymrnas 

inom given ram 2017. 

Jag hänvisar också till bilagor som visar på elevprognoser och utökade 

kostnader. ”    

Beslut UN 2016-11-17 
Utbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget och hemställer att; 

- placera paviljongerna Backaryd samt hänskjuta frågan till KS/KF för 

beslut; samt 

- att KS/KF föreslås tillföra medel för den totala etablerings- och 

verksamhetskostnaden för lösningen. 

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Kenneth Michaelsson (C), Tommy 

Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ge utbildningsförvaltningen i 

uppdrag att fortsätta arbetet genom dialog med grannar, samhällsföreningen 

och sportföreningen angående paviljongernas placering, att anslå 670 000 kr 

från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter till driften år 2017 

(5mån), fördela tillskottet mellan kostenheten och utbildningsförvaltningen, 

hänskjuta framtida driftkostnader till budgetberedningen samt bevilja 

utbildningsförvaltningen 4 481 000 kr i investeringsanslag för uppförandet 

av paviljongerna.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att; 

- bevilja utbildningsförvaltningen 4 481 000kr i investeringsanslag för 

uppförande av paviljongerna, 

- anslå 670 000 kr från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda 

utgifter till drift år 2017 (5mån) samt fördela summan mellan 

kostenheten och utbildningsförvaltningen, 

- hänskjuta framtida driftkostnader till budgetberedningen samt, 
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- uppdra utbildningsförvaltningen att fortsätta arbetet genom dialog 

med grannar, samhällsföreningen och sportföreningen angående 

paviljongernas placering. 

________________ 

Exp: 

Utbildningsförvaltningen 

Tekniska förvaltningen, kostenheten 
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§ 3 Dnr 2017-000048 024 

Lönerevision 2017 

 

Sammanfattning  

Personalchef Kristina Wramsby och personalsekreterare Inger Rosenström 

föredrar upplägg och tidsplan för löneöversynen år 2017.      

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att möte mellan 

kommunstyrelsens arbetsutskott och de fackliga organisationerna samt 

förvaltningscheferna fastställs till den 30 januari och att i övrigt notera 

informationen till protokollet.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att möte mellan kommunstyrelsens 

arbetsutskott, de fackliga organisationerna samt förvaltningscheferna 

fastställs till den 30 januari och att i övrigt notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

Exp: 

Personalenheten 
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§ 4 Dnr 2016-000690 4201 

Tobacco Endgame - ett rökfritt Sverige 2025 

 

Sammanfattning  

Tobacco Endgame är ett opinionsbildningsprojekt och strategi som syftar till 

att inom de närmsta åren få till stånd ett politiskt beslut om dels ett årtal då 

rökningen ska vara starkt reducerad och inte längre utgöra ett dominerande 

folkhälsoproblem, dels en plan att uppnå målet. Regeringar och parlament i 

ett flertal andra länder har beslutat om ett slutår och formar nu nya strategier 

för att fasa ut tobaksrökningen. Strategin med tobakspolitiska planer 

kopplade till ett måldatum för ett rökfritt samhälle har internationellt fått 

namnet Tobacco Endgame. 

Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer 

driver Tobacco Endgame i Sverige. I samråd med tobaks- och 

folkhälsoexperter har man föreslagit att ha år 2025 som slutåret för 

utfasningen av rökningen i Sverige, med mindre än 5% av befolkningen som 

röker. Tobaksfakta arbetar aktivt för att få till stånd ett nationellt politiskt 

beslut om en långsiktig utfasningsstrategi. Regionalt och lokalt görs arbetet 

bland annat genom att söka stöd för en nationell Tobacco Endgame-strategi 

hos kommuner, landsting, länsstyrelser och organisationer.  

Bedömning 

Tobacco Endgame har diskuterats i Folkhälsorådet som då uttalade sitt stöd 

för Tobacco Endgame-strategin och uppmanade Ronneby kommun att ställa 

sig bakom den och dess förslag. Dessutom har tre av Blekinges fem 

kommuner redan uttalat sitt stöd för denna strategi.  

Förslag till beslut 

Ronneby kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame samt deltar i arbetet 

för att få till stånd ett nationellt beslut om en strategi för Sverige.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

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 bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Ronneby kommun ställer sig bakom Tobacco 

Endgame samt deltar i arbetet för att få till stånd ett nationellt beslut om en 

strategi för Sverige.  

________________ 
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§ 5 Dnr 2016-000691 019 

Samverkansöverenskommelse Ronneby Kommun och 
Polismyndigheten 2017-2018 

 

Sammanfattning  

Samverkansavtalet mellan Polismyndigheten i sydöstra Götaland och 

Ronneby kommun 2017-2018 ska ligga till grund för det operativa 

brottsförebyggande arbetet i Ronneby med målet att verka för en minskad 

brottslighet och ökad trygghet. Avtalet anger de yttre ramarna för samverkan 

kring den brottsförebyggande verksamheten, samt lyfter fram 

problemområden där gemensamma åtgärder är möjliga. Samverkansavtalet 

har hittills följts upp årligen men från och med 2017 föreslås att avtalet löper 

över två år.  

2017-2018 års samverkansavtal utgår ifrån 2016 års upplaga samt de 

uppföljningssamtal med ansvariga aktörer som genomförts och 

sammanställts i bifogade dokumentet "Uppföljning Samverkansavtal i 

Brottsförebyggande arbete mellan Ronneby kommun och Polismyndigheten 

i sydöstra Götaland 2016". Hänsyn har tagits till framkomna synpunkter och 

utifrån dessa har två nya samverkansområden benämnda medborgarlöften 

identifierats. 

 Avtalet 2017-2018 anger följande områden för samverkan: 

Trygghetsvandringar 

Våld i nära relationer 

Livsstilskriminella 

Trygghetsmätningar 

Evenemang och storhelger 

Alkohol- och droger 

Skola/Fritid- och kulturverksamhet 

Medlingsverksamhet vid brott 

Trafik  

Näringslivet (nytt område fr.o.m.2017) 

 

Avtalet anger följande specifika medborgarlöften för samverkan:  
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Trygg verksamhet i våra sport- och fritidsanläggningar  

Äldres trygghet och säkerhet 

Bedömning 

Uppföljning av 2016 års samverkansavtal och formulering av 2017-2018 

samverkansavtal har genomförts i god samverkan med berörda parter, därför 

är bedömningen att det nya avtalet är ändamålsenligt och relevant i 

förhållande till aktuell situation i Ronneby kommun och resursmässiga 

förutsättningar för de samverkande parterna.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till Ronneby kommuns 

och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse och medborgarlöften i 

brottsförebyggande arbetet 2017-2018.  

Deltar i debatten 

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

Nicolas Westrup (SD), Anna Carlbrant (RP), Malin Norfall (S), Roger 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget efter 

korrigering av namnet på avtalet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till Ronneby kommuns 

och Polismyndighetens Samverkansöverenskommelse och medborgarlöften i 

brottsförebyggande arbetet 2017-2018. 

 ________________ 
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§ 6 Dnr 2016-000216 040 

Tilldelning av medel till kostenheten för barn med 
permanent uppehållstillstånd 

 

Sammanfattning  

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

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

permanent uppehållstillstånd i Ronneby kommun. Kostenheten har vidtagit 

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

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

förskola och skola ansöker vi om medel för volymökningen.  

Bedömning 

För barn med permanent uppehållstillstånd betalas ett schablonbelopp ut 

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

schablonbelopp 125 000 kr enligt Migrationsverket. Tekniska Förvaltningen 

föreslår att kostenheten tilldelas medel 2016 och framåt av balanskontot för 

Flyktingmedel gällande måltider i förskolan och skolan för barn med 

permanent uppehållstillstånd. Detta med en engångssumma motsvarande 

7000 kr det året barnet får uppehållstillstånd i Ronneby kommun. Hittills har 

kostenheten klarat volymökningen med befintlig personal men vår 

bedömning framöver är att personaltätheten måste ökas för att klara 

ytterligare volymökningar. 

För att täcka volymökningarna som uppstått under 2015 med anledning av 

nyanlända barn föreslår Tekniska Förvaltningen få ta del av erhållet tillfälligt 

statsbidrag för mottagning av flyktingar under 2016 till ett belopp 

motsvarande 863 tkr. Beloppet baseras på livsmedelskostnaden för dom 301 

barn som fått uppehållstillstånd under 2015. Under 2015 klarade kostenheten 

volymökning personalmässigt genom ett intensivt arbete med översyn av 

sysselsättningsgraderna. Inför 2017 kommer Tekniska förvaltningen att lyfta 

volymökningen i kommande budgetberedning. 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att föreslår Ks att föreslå KF att 

besluta: 

Att tilldela Tekniska förvaltningen medel från balanskontot Flyktingmedel 

2016 och framåt med ett belopp motsvarande 7000 kr per barn det år barnet 

får uppehållstillstånd i Ronneby kommun. 
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Att tilldela Tekniska förvaltningen 863 tkr från erhållet tillfälligt statsbidrag 

för mottagning av flyktingar för att täcka volymökningar uppkomna under 

2015.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att  

- tilldela Tekniska förvaltningen medel från balanskontot 

Flyktingmedel 2016 och framåt med ett belopp motsvarande 7000 kr 

per barn det år barnet får uppehållstillstånd i Ronneby kommun. 

- tilldela Tekniska förvaltningen 863 tkr från erhållet tillfälligt 

statsbidrag för mottagning av flyktingar för att täcka volymökningar 

uppkomna under 2015. 

________________ 
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§ 7 Dnr 2016-000217 040 

Tilldelning av medel till kostenheten för asylsökande 
barn 

 

Sammanfattning  

Vid KSau 2016-11-21 återremitterades aktuellt ärende för samordning 

mellan berörda förvaltningar.  

Bedömning 

Samråd har skett mellan Inger Hjort och Elena Johansson där följande 

procentsatser avseende kostenhetens tilldelning av kommunen erhållna 

bidrag från Migrationsverket enats kring (justering från tidigare 

förslagsskrivelse): 

Förskola från 12% till 8%. 

Förskoleklass från 15% till 12%. 

ÅK 1-6 från 8% till 6%. 

Beloppen är justerade motsvarande ingen frukost eller mellanmål från 

förskola upp till åk 6. Avseende förskolebarnens belopp är det under 

förutsättning att de går 5 timmar 3 dagar i veckan. Gör de inte det så ska 

inget erhållet bidrag överföras till kostenheten. Detta innebär att uppföljning 

krävs avseende om respektive barn går 3 eller 5 timmar per dag, något som 

Utbildningsförvaltningen skall redovisa. 

Nytt förslag på tilldelning till Kostenheten blir därmed enligt tabell 1 nedan: 

 

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen och Utbildningsförvaltningen föreslår att KF 

beslutar: 
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-att Kostenheten tilldelas medel av kommunens erhållna bidrag från 

Migrationsverket för måltidsfinansiering för asylsökande barn enligt 

redovisade procentsatser i tabell 1 ovan.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tekniska förvaltningens kostenhet tilldelas medel av 

kommunens erhållna bidrag från Migrationsverket för måltidsfinansiering 

för asylsökande barn enligt redovisade procentsatser i tabell 1 nedan. 

 

 

(Tabell 1) 

________________ 
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§ 8 Dnr 2017-000029 253 

Ronneby 22:49 - Markförsäljning Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy Andersson (S) 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 bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal. 

________________ 
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§ 9 Dnr 2017-000028 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen Öst 

 

Sammanfattning  

Ärendet tas bort från dagordningen.  

________________ 
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§ 10 Dnr 2016-000705 009 

KKIK 2015 - KS utvärdering 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har i § 292/2016 beslutat att uppdra åt nämnderna att 

utvärdera resultatet avseende KKIK (Kommunernas Kvalitet i Korthet) 2015 

för Ronneby kommuns del. I december 2016 ska eventuella vidtagna 

åtgärder rapporteras till kommunstyrelsen 

Bedömning 

Chefsgruppen för kommunledningsförvaltningen har tillsammans med 

tekniska förvaltningen analyserat resultatet. Fokus har framför allt legat på 

email och telefoni, webben samt kommunens näringsliv.  

 

Mått 1-3 Telefoni/email: 

Kommunen har genomsnittliga resultat jämfört med andra kommuner i riket. 

Förbättringsåtgärder skulle kunna vara  

FAQ på webben: d v s svar på de vanligaste frågorna 

Samla återkommande emailfrågor med tillhörande svar i en "bank" som 

används när frågorna kommer på nytt fast från annat håll 

Fortsatt översyn av emailadresser som inte längre är verksamma 

Utökade möjligheter för växel/medborgarkontoret att direkt svara på enkla 

frågor/ärenden d v s någon form av Kontaktcenter. "En-väg-in". 

Tekniska förvaltningen har ökat tillgängligheten till förvaltningen genom att 

skapa ett kontaktcenter som är nåbart för samtal och besök under dagtid. 

Förvaltningen har även en förvaltningsepostlåda som hanterar frågor.  

Under 2017 kommer tekniska förvaltningen att fokusera på Service- och 

bemötandefrågor genom ett utbildningspaket.  

 

Mått 13 Kommunens webbinformation: 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(101) 
2017-01-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunen har genomsnittliga resultat jämfört med andra kommuner i riket. 

En upphandling av avseende ny ronneby.se är på gång. Syftet är bl a att 

sökbarheten och responsibiliteten ska öka.   

 

Mått 33 Antal nystartade företag per 1 000 invånare i kommunen: 

Ronneby har här ett lågt resultat jämfört med andra kommuner. Troligtvis får 

vi en liten ökning i 2016 års mätning. Insatser för att stödja företagandet är 

ökat samarbete med Nyföretagarcentrum bl a i form av dubblerat bidrag till 

200 tkr, fördubblat bidrag till Ung Företagsamhet till 115 tkr och en satsning 

på ca 2,1 mkr på Sefi (starta eget för invandrare). 

 

Mått 34 Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens service för 

företagen: 

Utfallet ska ha förbättrats betydligt 2016 då Ronneby klättrade till plats 122 i 

Svenskt Näringslivs ranking i riket. Förbättringen beror på förbättrad 

information, ökat nätverkande, Business Ronneby, Lotsrådgivning, att 

koncernen arbetat mycket med service och bemötande m m. 

 

Mått 37 Kommunorganisationens andel miljöbilar: 

Resultatet har försämrats mellan 2014 och 2015. Detta beror på att kraven 

för att kvalificera sig som miljöbil har ökat. Nästa år kommer det dock in fler 

el- och biogasbilar varför resultatet återigen borde bli bättre. 

 

Mått 38 Andel inköpta ekologiska livsmedel: 

30 % ekologisk kostnadsandel livsmedel i kommunen reflekterar inte det 

högt uppsatta mål som är beslutat. Inte heller reflekterar det hur 

kostnadsandelen såg ut första delen av 2015. P g a budgetskäl var 

Kostenheten tvungen att bromsa de ekologiska inköpen när T2 2015 visade 

på ett prognostiserat underskott.  

Måttet gäller hela kommunens inköp av livsmedel. Då Kostenheten står för 

den absoluta majoriteten av, men inte alla, inköp, behöver även andra delar 

av organisationen ändra sitt inköpsbeteende. Detta gäller t ex avdelningar på 

boenden eller fritids som själva köper in frukost och mellanmål. Här pågår 

arbete för att öka medvetenheten kring dessa inköp, bl a med avseende på 

ekologiska livsmedel.  

Kostenheten har också ekologiska serveringar för att rikta satsningen.  
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Den nya kolonialupphandlingen som ska gälla från och med hösten 2017 ger 

Kostenheten och övriga verksamheter större möjlighet att köpa ekologiska 

livsmedel till en rimlig kostnad.  

Utifrån analysen ovan är det tydligt att det redan pågår en hel del 

förbättringsarbeten i kommunen kring de mått som kommenteras ovan. 

Några mått bör bli bättre 2016, t ex mått 33 Antalet nystartade företag per 1 

000 kommuninvånare, mått 34 Företagarnas sammanfattande omdöme om 

kommunens service för företagen samt mått 37 Kommunorganisationens 

andel miljöbilar. Andra mått är mer svårbedömda då det är inte är säkert att 

insatser automatiskt medför förbättrade utfall.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föra informationen 

vidare till kommunstyrelsen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta frågan till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 
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§ 11 Dnr 2016-000706 101 

Medborgarundersökningen 2016 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun genomförde perioden 22 september – 8 november 2016, 

tillsammans med 80 andra kommuner i landet, SCB:s 

Medborgarundersökning. Under en rad år har kommunen genomfört 

Medborgarundersökningen årligen. 2015 gjorde vi dock ett uppehåll.  

Målgruppen för Medborgarundersökningen är kommunens medborgare i 

åldrarna 18-84 år. I år erhöll 1 200 personer enkäten i Ronneby kommun 

varav ca 500 svarade vilket ger en svarsfrekvens på 42 %. Detta är som ett 

genomsnitt i riket. När Ronneby genomförde Medborgarundersökningen 

hösten 2014 var svarsfrekvensen 54 %. 

Medborgarundersökningen delas in i tre kategorier. Varje kategori beskrivs 

nedan med vilka områden som ingår.  

1. Nöjd-Region-Index:  

Rekommendation  Kommunikationer 

Fritidsmöjligheter  Kommersiellt utbud 

Utbildningsmöjligheter Bostäder 

Trygghet  Arbetsmöjligheter 

 

2. Nöjd-Medborgar-Index:  

Bemötande och tillgänglighet Räddningstjänsten 

Vatten och avlopp  Renhållning och 

sophämtning 

Kultur   Förskolan 

Gymnasieskolan  Gång- och cykelvägar 

Gator och vägar  Miljöarbete 

Idrotts- och motionsanläggningar Grundskolan 

Äldreomsorgen  Stöd för utsatta 

personer 

 

3. Nöjd-Inflytande-Index: 

Information  Kontakt 

Förtroende  Påverkan 
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Årets resultat är något sämre jämfört med hösten 2014. Förändringen är dock 

inte statistiskt säkerställd.     

Bedömning 

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning. Den beskriver hur 

befolkningen i kommunen tycker och tänker om kommunen och dess 

verksamheter. Medborgarundersökningen är därför inget mått på kvalitet. Att 

förändra attityder tar lång tid och oftast kan man bara se små förändringar 

mellan åren. Tankar och åsikter sprids mycket på sociala forum och därför är 

det viktigt att kommunen är uppdaterad och kan förhindra felaktig 

ryktesspridning.   

Kommunen måste ta ställning till hur den ska se på undersökningen och dess 

resultat. För många mätområden är kommunen inte den enda påverkande 

aktören utan här påverkar samhällsförändringar i stort synen. Dessa områden 

ska man kanske inte lägga allt för stor arbetsinsats på. Ett sätt är att se 

undersökningen som en ”temperaturmätare” där vi följer utvecklingen 

medan ett annat sätt är att skapa arbetsgrupper som analyserar resultatet 

ingående och lägger förslag till åtgärder.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till 

kommunstyrelsen.      

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Jonas Persson, Kommunledningsförvaltningen 
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§ 12 Dnr 2016-000564 009 

KKIK 2015 - Nämndernas utvärdering 

 

Sammanfattning  

KKIK - Kommunernas Kvalitet i Korthet - beskriver deltagande kommuner 

utifrån ett 40-tal kvalitativa mått. Ca 240 kommuner i riket deltar i 

undersökningen och Ronneby var med redan i ett inledande skede för cirka 

tio år sedan. Kommunfullmäktige beslutade i § 292/2016 att uppdra åt 

nämnderna att utvärdera resultatet och rapportera eventuella åtgärder till 

kommunstyrelsen i december.  

Bedömning 

Samtliga nämnder har yttrat sig över resultaten i KKIK 2015. De nämnder 

som är mest berörda är socialnämnden, äldrenämnden och 

utbildningsnämnden. Fokus har, av naturliga skäl, legat på de mått som den 

enskilda nämnden känner sig berörd av och kan påverka. Oftast begränsar 

sig yttrandena till att analysera utfallet men i några fall finns förslag eller 

tankar på åtgärder. Många mått är av övergripande karaktär för kommunen 

och hamnar därför inte på någon särskild facknämnd. Det finns även mått 

som är mer av informativ karaktär och/eller som styrs av övergripande 

samhällsutveckling.    

Åtta av KKIK-måtten används som indikatorer på kommunfullmäktigenivå i 

kommunens målarbete 2016-2019. För dessa mått finnas det därför redan ett 

pågående arbete som syftar till bättre resultat. De åtta indikatorerna är: 

Service och tillgänglighet gällande e-post och telefoni 

Antal timmar per vecka som h-bibliotek, simhall och återvinningsstation har 

öppet utöver 8-17 vardagar 

Kommunens webbinformation 

Andel ungdomar som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad 

insats/utredning 

Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök 

Kvalitén inom LSS grupp- och serviceboenden 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sitt särskilda boende 

Andel brukare som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 
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Sammanfattningsvis är det bra att KKIK-måtten har fått ökad 

uppmärksamhet i kommunen genom att låta nämnderna analysera utfallet. 

Detta har skapat förutsättningar för reflektioner, förståelse och att ett par 

nämnder beslutat sig för eller funderar på att vidta åtgärder. 

Resultaten för KKIK 2016 kommer inom kort. En möjlig väg att gå vidare är 

att skapa en analysgrupp, t ex kvalitetsgruppen, som får i uppdrag att 

analysera 2016 års resultat och lägga förslag till samt arbeta med ytterligare 

förbättringar. Dessa förslag bör behandlas i förvaltningschefsgruppen och på 

politisk nivå t ex i form av input för budgetberedningen för vidare 

behandling.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att 

uppdra åt kvalitetsgruppen att djupanalysera 2016 års resultat i KKIK och 

komma med förslag till åtgärder för vidare arbete i förvaltningschefsgruppen 

samt kommunstyrelsen 

rekommendera nämnderna att fortsätta årligen att informera om och 

analysera KKIK-resultaten samt vidta åtgärder 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att hänskjuta frågan till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta frågan till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 
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§ 13 Dnr 2017-000024 057 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av hyra av MFP-Multifunktionsmaskiner 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser hyra av MFP-Multifunktionsmaskiner till kommunens 

och de kommunala bolagens verksamheter. Nuvarande avtal upphör att gälla 

2017-10-31. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 2017-11-01-2020-10-31 

med option på 12 månader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlag gällande hyra av MFP-Multifunktionsmaskiner.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa förfrågningsunderlag 

gällande hyra av MFP-Multifunktionsmaskiner. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingsenheten, Teo Zickbauer 
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§ 14 Dnr 2017-000023 053 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av Färska grönsaker, frukt och potatis 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser leverans av Färska grönsaker, frukt och potatis till 

kommunens enheter. Nuvarande avtal upphör att gälla 2017-09-30. Ny 

avtalstid kommer att gälla fr o m 2017-10-01-2019-09-30 med option på 12 

plus 12 plus ytterligare 12 månader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

förfrågningsunderlag gällande leverans av Färska grönsaker, frukt och 

potatis.  

Deltar i debatten 

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

och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Tommy Andersson (S) yrkar på att stycket ”kommersiella syften” ses över 

och därefter bifall till tjänsteförslaget.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att efter korrigering av stycket 

”kommersiella syften” fastställa förfrågningsunderlag gällande leverans av 

Färska grönsaker, frukt och potatis. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingsenheten, Teo Zickbauer 
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§ 15 Dnr 2016-000621 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktige 
ledamoten Amani El-Ali Mazloum (S) om att införa 
rökförbud på alla kommunens lekparker. 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Amani El-Ali Mazloum (S) har lämnat in en 

motion angående rökförbud på samtliga av kommunens lekparker. 

Ledamoten anger att både aktiv och passiv rökning är farligt och ohälsosamt. 

Att välja att röka är upp till var och en, men att bidra till att utsätta andra som 

inte har gjort samma val är inte acceptabelt. Idag råder det rökförbud på 

många platser, men inte på kommunens lekparker.  

Bedömning 

Enligt tobakslagen (1991:581) finns möjligheter till att begränsa rökning i 

vissa lokaler och utrymmen, samt på vissa områden utomhus.  

I motionen föreslås att rökning förbjuds på lekplatser på allmän platsmark. 

Av 2 § 1 pt tobakslagen framgår det att rökning är förbjuden i lokaler som är 

avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn 

och ungdom, samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid 

förskolor och fritidshem. Detta kan alltså innefatta lekplatser, fast på 

områden som är i samband med skolverksamhet på ett eller annat sätt. I 

dagsläget finns det inget förbud i tobakslagen mot att röka utomhus.  

 

Skulle kommunen genomföra ett rökförbud på lekplatser på allmän 

platsmark så kan det inte i dagsläget förenas med någon sanktion. Förbudet 

skulle vara tandlöst i förhållande till sitt ändamål. Kommunen kan inte, om 

ett förbud går igenom, tvinga rökare att avlägsna sig från en lekplats på 

allmän platsmark. Dock föreslås det från den sittande regeringen ett förslag 

om att förbjuda rökning på allmän plats utomhus i den statliga utredningen 

En översyn av tobakslagen - Nya steg mot ett minskat tobaksbruk, SOU 

2016:18. Förslagen väntas träda i kraft 1 januari 2018. 

Folkhälsomyndigheten har i den utredningen föreslagit ett rökförbud bl.a. på 

lekplatser med anledning av folkhälsan. 
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Då det inte finns lagligt stöd för rökförbud på kommunens allmänna 

lekplatser kan ett alternativ vara att låta sätta upp skyltar med texten 

"Rökning undanbedes!".  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Roger Gardell (L) och Anna Carlbrant (RP) 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar, med stöd av Nicolas Westrup (SD) m.fl., på att 

ändra formuleringen till; Ronneby kommun arbetar aktivt mot rökning, dels 

genom folkhälsorådets arbete och dels är kommunen påväg att underteckna 

Tobacco Endgame. Då det inte finns lagstöd för förbudsskyltar, får tekniska 

förvaltningen i uppdrag att sätta upp skyltar med ”Rökning undanbedes” på 

alla kommunala lekplatser. Motionen anses med detta vara besvarad.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besvara motionen enligt nedan: 

Ronneby kommun arbetar aktivt mot rökning, dels genom folkhälsorådets 

arbete och dels är kommunen påväg att underteckna Tobacco Endgame. Då 

det inte finns lagstöd för förbudsskyltar, får tekniska förvaltningen i uppdrag 

att sätta upp skyltar med ”Rökning undanbedes” på alla kommunala 

lekplatser. Motionen anses med detta vara besvarad. 

________________ 
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§ 16 Dnr 2012-000128 219 

Besvarande av motion angående tomtpriser i mindre 
tätorter inom Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Mats Paulsson har lagt motion angående tomtpriser i mindre tätorter inom 

Ronneby kommun där det föreslås att fastigheterna i Belganet med 

beteckningen 1:111, 1:112, 1:113, 1:114, 1:118 och 1:119 ska få nya 

fastställda priser för att möjliggöra en byggnation för nyttjande av det kapital 

som kommunen investerat i de nämnda objekten. Fastigheten N Eringsboda 

1:224 bör omfattas av ett likartat beslut som fastigheterna i Belganet. 

Slutligen föreslås även att fastigheterna Kalmare 1:77 och Kalmare 1:90 ska 

omfattas av ett liknande beslut. Fullständig motionstext är bilagd till denna 

skrivelse.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till förslaget, under vissa 

förutsättningar. Eva Lydin har yttrat sig i ärendet redan 2012 med följande 

bedömning:  

Tekniska förvaltningen är positiva till att priset på dessa tomter sänks så att 

de blir sålda. 

Dock påpekas det att även om tomtpriset sänks till 1 krona bör alla betala för 

el och VA, oavsett om kommunen förbetalt det eller ej. Vissa 

frågeställningar är inte utredda, vilket framgår av tekniska förvaltningens 

yttrande. Bl.a. måste det utredas närmare vilka områden kommunen har 

förbetalt VA, om det finns bokförda värden för infrastrukturen, om 

fastigheterna är avskrivna m.m. Se bifogat tjänsteutlåtande.  

I och med att ärendet har varit öppet sedan 2012 har undertecknad begärt in 

kompletterande upplysningar avseende frågan om fastigheterna fortfarande 

är i kommunens ägo eller om de har avyttrats. Något svar på denna fråga har 

inte inkommit. Undertecknad kan alltså inte bedöma om motionen 

fortsättningsvis är aktuell för de nämnda fastigheterna. Oavsett om 

fastigheterna är i kommunens ägo eller inte, gäller den juridiska 

bedömningen nedan för vad som annars gäller vid avyttring av fastigheter 

under marknadsvärdet.  

Ur ett juridiskt perspektiv är det av vikt att utreda huruvida en kommun 

överhuvudtaget får sälja fastigheter till det föreslagna summan, 1 krona eller 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

33(101) 
2017-01-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

till ett symboliskt belopp under marknadsvärdet. Generellt betraktas förvärv 

(köp) av detta slag som en gåva ur ett civilrättsligt perspektiv. Enligt 

kommunallagen föreligger ett generellt förbud att stödja enskilda 

privatpersoner eftersom detta är i strid med likställighetsprincipen. Skulle 

fastigheterna säljas till underpris till näringsidkare, kan det rättsligt klassas 

som att kommunen ger ett individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare, 

vilket enbart är tillåtet när synnerliga skäl föreligger för det. Synnerliga skäl 

är tillämpliga i de fall då det kommunala allmänintresset kräver det, t.ex. när 

det enskilda initiativet till att driva näringsverksamhet i kommunen är väldigt 

lågt. Det ska röra sig om situationer då bensinmackar avvecklas eller när 

enskilda livsmedelsbutiker försvinner från landsbygden eller när andra 

nödvändiga nyttigheter inte längre finns i kommunen. Detta undantag ska 

tillämpas väldigt restriktivt. Även EU:s statsstödsregler kan aktualiseras här, 

varför avyttring till underpris bör undvikas. Sveriges kommuner och 

landsting delar denna uppfattning.  

 

Undertecknad anser att med anledning av kommunallagens bestämmelser 

samt med hänsyn till EU:s statsstödsregler, bör fastigheterna säljas till det 

värderade marknadsvärdet och inte till underpris.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

motionen är besvarad i enlighet med bedömningen ovan.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD), 

Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L) och Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

 Tommy Andersson (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att uppdra tekniska 

förvaltningen att tillgodose intentionen i motionen genom att arbeta fram 

förslag på försäljning av några av tomterna genom principen anbudsgivning, 

samt genom detta anse motionen vara besvarad.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden genom att ställa dem mot varandra och finner bifall för eget 

yrkande.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att uppdra tekniska förvaltningen att arbeta fram förslag 

på försäljning av några av tomterna genom principen anbudsgivning och 

därigenom tillgodose motionens intention, samt genom detta anse motionen 

vara besvarad. 

________________ 
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§ 17 Dnr 2015-000442 000 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamoten Ylva Olsson (SD) 
angående möjligheten till Tekniska förvaltningen får en 
egen nämnd 

 

Sammanfattning  

Motionären anser att Kommunstyrelsen har många ärenden och anser att en 

teknisk nämnd skall inrättas för att bättre få en inblick i vad som sker och 

beslutas inom Tekniska förvaltningen.  

Bedömning 

Remiss har skickats till Teknisk förvaltningen som lämnat följande yttrande: 

"Tekniska Förvaltningen är positiv till att frågan lyfts, men anser snarare att 

utvärdering förts bör ske avseende utfall av slopandet av den tidigare 

Tekniska nämnden. 

Tekniska förvaltningen ser ett behov av ett politiskt organ där Tekniska 

förvaltningens (liksom ev. Kommunledningsförvaltningens) frågor belyses 

ytterligare, men anser inte att ny nämnd behöver upprättas för att 

tillhandahålla detta. En tydligare uppdelning av Kommunstyrelsens 

ärendesammanträden avseende ex. nämndsärenden och övriga 

Kommunstyrelseärenden skulle kunna medföra förbättrad gränsdragning. 

Alternativt skulle ett separat beredningsorgan kunna inrättas (ex. 

motsvarande KSau) för beredning innan ärenden från Tekniska förvaltningen 

och kommunledningsförvaltningen lyfts till Kommunstyrelsen. 

Innan frågan beslutas bör utvärdering av nuläge samt behovsutredning 

genomföras i samråd mellan berörda politiker och tjänstemän."  

Förslag till beslut 

Lämnas utan beslutsförslag.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen avslås då frågan 

hanteras av kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod.     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att frågan 

hanteras av kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod. 

________________ 
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§ 18 Dnr 2016-000066 192 

Besvarande av motion från Thomas Lähdet (MP) 
avseende ändring av Fritid- och kulturnämnden  

 

Sammanfattning  

Thomas Lädhet (MP) har via en motion pläderat för en uppdelning av fritid 

och kulturnämnden i två skilda nämnder, en kulturnämnd och en 

fritidsnämnd. Lädhet menar att närvarande politiker ofta har intresse i ett av 

områdena, inte båda. Alternativ föreslår Lädhet en uppdelning, innebärande 

att turism och besöksnäring överförs till näringslivsenheten. I motionen 

föreslås kommunfullmäktige besluta enligt följande att satser. 

- Att undersöka möjligheten om delning av FoK enligt förslag ovan 

- Att återgå till det tidigare, med en biblioteks- och kulturnämnd och en 

fritidsnämnd.  

Bedömning 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet inför fritid och 

kulturnämnden med bedömning enligt följande: Det pågår en process om 

omorganisation som till vissa delar kommer att realiseras under 2016. De 

politiska partierna har till uppgift att utse representanter för varje nämn 

enligt nuvarande organisation. Därmed anses motionen besvarad.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 

motionen avslås.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen avslås då frågan 

hanteras av kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att frågan 

hanteras av kommunfullmäktige i samband med ny mandatperiod. 

________________ 
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§ 19 Dnr 2015-000529 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag om att 
flygbussarna ska stanna på resecentrum i Ronneby 

 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag föreslås att flygbussarna som trafikerar linjen 

Karlskrona- Kallinge - Karlskrona också skall göra uppehåll och betjäna 

flygresenär som önskar resa från och till resecentrum i Ronneby.  

Bedömning 

Flygbusstrafiken mellan Karlskrona och flygplatsen i Kallinge omfattas inte 

av s k trafikplikt. Detta för att denna trafik kan bedrivas kommersiellt och 

inte behöver subventioneras med skattemedel. Det är därför privata aktörer 

som har hand om denna trafik och kommunen har ingen beslutanderätt över 

om dessa bussar ska trafikera även resecentrum i Ronneby. 

Ronneby kommun har dock sett behovet av att det finns alternativ till taxi 

när det gäller trafikering mellan centrala Ronneby och flygplatsen. Detta har 

framförts till Blekingetrafiken och Region Blekinge som fattar beslut om 

trafikering. Inget beslut i den riktningen har dock hittills tagits. I gällande 

trafikförsörjningsprogram står att diskussioner förs om att hitta en 

behovsstyrd flygplatsförbindelse i Blekingetrafikens regi. 

Medborgaren föreslås kontakta bussbolagen som i dagsläget trafikerar 

sträckan Karlskrona - Kallinge flygplats för att framföra önskemål om 

flygbuss även mellan centrala Ronneby och flygplatsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

motiveringen att ”Kommunen har i olika sammanhang arbetat i förslagets 

riktning men kommunen har inget eget beslutsmandat i frågan. Därför avslås 

motionen.”      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget då kommunen i flera 

sammanhang arbetar i förslagets riktning men inte har något eget 

beslutsmandat i frågan. 

________________ 
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§ 20 Dnr 2014-000423 109 

Besvarande av medborgarförslag från Mats Karlsson 
om att anlägga nytt utegym på Silverplanen 

 

Sammanfattning  

Mats Karlsson har lämnat ett medborgarförslag om att anlägga nytt utegym 

på Silverplanen i Brunnsparken.  

Bedömning 

Mats Karlsson förslagstext; Vi är ganska många som utnyttjar Brunnskogens 

möjligheter till motion och träning i olika former men saknar ett modernt och 

funktionsdugligt utegym. Det som finns vid elljusspåret är under all kritik, 

säkert minst 30 år gammalt och dåligt underhållet. Det finns idag fina och 

moderna utegym i många kommuner men inte i Ronneby, en kommun som 

vill profilera sig inom området hälsa och friskvård. Mitt förslag är att 

anlägga ett utegym med belysning mm på Silverplan och i den 

nordvästrahörnan intill asfaltsvägen, som är enkelt att komma till oavsett om 

man cyklar, går eller springer. 

I Budget 2017 plan 2018-2019 finns pengar avsatta för att arbeta fram en 

plan för "Brunnsparkens framtida utveckling". I tekniska förvaltningens 

arbete med planen bör Mats Karlssons förslag beaktas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att 

Mats Karlssons förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta 

fram en plan för "Brunnsparkens framtida utveckling " .  

Deltar i debatten 

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 bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget kan anses besvarat i och med att 

Mats Karlssons förslag beaktas av tekniska förvaltningen i arbetet med att ta 

fram en plan för "Brunnsparkens framtida utveckling ". 

________________ 
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§ 21 Dnr 2016-000540 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Fritidsgård/Aktivitetsanläggning i Kallinge centrum, 
Flisevägen 1. 

 

Sammanfattning  

Jörgen Holmslykke har till Kommunfullmäktige i Ronneby kommun lämnat 

in medborgarslag där han föreslår att en fritidsgård ska inrättas i redan 

befintlig byggnad (Flisevägen 1). Se fullständigt medborgarförslag är bilagt 

till denna skrivelse.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har översänts till fritid- och kulturnämnden för yttrande. 

Fullständigt remissyttrande är bilagt till denna skrivelse.  

 

Fritid- och kulturnämnden ser positivt på att utveckla Kallinge centrum och 

gynna ungdomarnas möjligheter till aktiviteter. En utredning pågår som ska 

se över fritidsgårdsverksamheten i sin helhet, inklusive Kallinge. Fritid- och 

kulturnämnden föreslår att man avvaktar resultatet av denna utredning, vars 

syfte är att ge vägledning för att ge vägledning för framtida beslut i frågan.  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott i sin tur föreslår 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

medborgarförslaget är besvarat i och med ovanstående.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter Bowin (V) och 

Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar återremiss till fritid och 

kulturnämnden samt på att ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att 

fortsätta diskussionen med aktören för att få fram ett avtalsförslag med 

fastighetsägaren samt att detta ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 

april år 2017.     
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

- återremittera ärendet till fritid och kulturnämnden, 

- ger fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att fortsätta diskussionen 

med aktören för att få fram ett avtalsförslag med fastighetsägaren 

samt att detta ska redovisas till kommunstyrelsen senast 30 april år 

2017. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 22 Dnr 2016-000617 109 

Besvarande av medborgarförslag angående biltrafik på 
Övre Brunnsvägen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått ett medborgarförslag avseende ändringen av 

Övre Brunnsvägen som genomfartsled förbi Soft Center. I förslaget föreslås 

att man stänger av bron och Angelskogsvägen och Fridhemsvägen skall 

användas för att komma till Soft Center. 

Anledningen i förslaget är baserad på tungtrafikerad väg, buller och hög 

hastighet i samband med ny beläggning (asfalt istället för smågatsten).      

Bedömning 

Tekniska förvaltningen anser att de föreslagna vägarna i medborgarförslaget 

dvs Angelskogsvägen och Fridhemsvägen används idag som huvudvägar för 

tung- och personbilstrafik till/från industriområdet och Soft Center. 

Att stänga av bron skulle medföra stora störningar på trafiken för de boenden 

och turistnäringen som i sin tur kan ge en dålig publicitet om Ronneby 

kommun.      

 

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att avslå förslaget.      

Deltar i debatten 

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 bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget angående biltrafik på Övre 

Brunnsvägen. 

________________ 
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§ 23 Dnr 2016-000644 109 

Besvarande av medborgarförslag - Hårt trafikerad väg 
och höga hastigheter vid bostadsområdet Rydenskan 
och Kallebergahallar 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått ett medborgarförslag avseende åtgärder på 

Kallingevägen från Centrum mot Kallinge vid bostadsområdet Rydenskan 

och Kallebergahallar.  

I medborgarförslaget nämns problemet med fordon som håller för hög 

hastighet och att det saknas tillräckligt med belysning vid övergångstället 

utanför Wesslys kiosk. Vidare i medborgarförslaget finns förslag på fysisk 

åtgärd i form av avsmalnande refuger för att hålla ner hastigheten.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen vidtar åtgärder som behövs för att ge en bra och 

säker miljö till sina kommuninvånare. Det finns planer under första delen av 

2017 att förstärka samt byta ut de belysningspunkter som berörs i 

medborgarförslaget.  

Vad gäller hastighetssänkande åtgärder visar mätningar (nov 2016) att 

majoriteten av fordon som passerar området håller hastighetsbegränsningen 

därför bedömer Tekniska förvaltningen att behovet av hastighetssänkande 

åtgärder inte finns 

Tekniska förvaltningen poängterar dessutom att övervakning av 

hastighetsöverträdelse är en polisiär uppgift och ingen kommunal uppgift.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun besluta att 

medborgarförslaget är besvarat.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

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 bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anse att medborgarförslaget är besvarat med 

nedanstående: 

Det finns planer under första delen av 2017 att förstärka samt byta ut de 

belysningspunkter som berörs i medborgarförslaget.  

Vad gäller hastighetssänkande åtgärder visar mätningar (nov 2016) att 

majoriteten av fordon som passerar området håller hastighetsbegränsningen 

därför bedömer Tekniska förvaltningen att behovet av hastighetssänkande 

åtgärder inte finns. 

Tekniska förvaltningen poängterar dessutom att övervakning av 

hastighetsöverträdelse är en polisiär uppgift och ingen kommunal uppgift. 

________________ 
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§ 24 Dnr 2016-000350 109 

Besvarande av medborgarförslag Säkrare övergång på 
Blasius Königsgatan från Älgbacken  

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått in ett medborgarförslag som berör 

trafiksäkerheten vid övergångsstället på Blasius Königsgatan i anslutning till 

Älgbacken. Enligt iakttagelsen från medborgaren finns det risk för incidenter 

när barn ska korsa Blasius Königsgatan till/från Skogsgårdsskolan. I 

förslaget berörs även parkeringen vid Knut Hahns skola som ska ge plats för 

en fotbollsplan och en gångstig för att barnen skall slippa springa mellan 

parkerade bilar. Det finns även förslag på vägbulor vid övergångsstället och 

att anordna trappor från GC-banan till nuvarande parkeringen för att barnen 

inte skall behöva gå längre sträcka på GC-banan.  

Bedömning 

Den aktuella sträckan har en hastighetsbegränsning på 30 km/h mellan 7-18 

vardagar och resten av tiden gäller en hastighet upp till 50 km/h dessutom 

finns det en målad röd linje som skall uppmärksamma bilisterna när de 

passerar området. 

Tekniska förvaltningen anser att åtgärder vidtagits för att ge en god 

trafikmiljö för de oskyddade trafikanterna som rör sig i området. Det finns 

även planer på Tekniska förvaltningen att se över alla övergångställen i 

centrala Ronneby för att förbättra passagerna ännu säkrare för de oskyddade 

trafikanterna. 

När det gäller fortkörning då är det en hastighetsöverträdelse och skall 

övervakas av polisen. 

Tekniska förvaltningen vill även upplysa medborgaren att det finns en 

fotbollsplan norr om bostadsområdet Älgbacken med bra anslutningsvägar 

Generellt om barn i trafikmiljön finns det ett antal studier som visar att barn 

upp till cirka 12 års ålder saknar förutsättningar för att vid alla tillfällen visa 

ett trafiksäkert beteende och därmed viktigt att ha tillsyn av vuxna.      

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Ronneby kommun avslår förslaget.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Anna Carlbrant (RP), 

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

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar, med stöd av Roger Fredriksson (M), på 

återremiss då bland annat trygghetsvandringen pekade ut denna plats som en 

plats i behov av åtgärder.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera frågan för att se över 

möjliga åtgärder i linje med medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 
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§ 25 Dnr 2014-000487 109 

Besvarande av medborgarförslag från Gisela 
Håkansson gällande önskemål om belysning från 
Pepparbacksgatan till Bagarevägen 

 

Sammanfattning  

Gisela Håkansson har skrivit följande medborgarförslag: "Önskar belysning 

från Pepparbacksgatan - Bagarevägen. Vägen används mycket av cyklister, 

skolbarn och promenerande personer alla årstider. Vägen skottas vid snöfall 

och ligger knappt 400 meter från torget. Området är ett mörklagt 

skogsområde som gynnar vissa ersoner som ägnar sig ått andra aktivitereter. 

En belysning skulle göra att man kände sig något trygg."  

Bedömning 

Medborgarförslaget inkom i oktober 2014. Efter att förslaget inlämnades har 

tekniska förvaltningen under 2015-2016 genomfört den föreslagna 

upprustningen varför det i dagsläget finns en ny gång- och cykelväg försedd 

med belysning från Pepparbacksgatan till Bagarevägen. Arbetet 

genomfördes efter att aktuell sträcka funnits med i tekniska förvaltningens 

prioriteringslista avseende behov av nya GC-vägar sedan en längre tid. 

Eftersom åtgärden är genomförd föreslås att medborgarförslaget är besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget angående belysning från 

Pepparbacksgatan till Bagarevägen besvarat i och med nedanstående: 

Efter att förslaget inlämnades har tekniska förvaltningen under 2015-2016 

genomfört den föreslagna upprustningen varför det i dagsläget finns en ny 

gång- och cykelväg försedd med belysning från Pepparbacksgatan till 

Bagarevägen. Arbetet genomfördes efter att aktuell sträcka funnits med i 

tekniska förvaltningens prioriteringslista avseende behov av nya GC-vägar 

sedan en längre tid. 

________________ 
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§ 26 Dnr 2016-000727 106 

IT-samarbete 

 

Sammanfattning  

BIT-gruppen är en grupp, som grundades 2003, där IT-cheferna från 

Blekinges kommuner, samt Landstinget och BTH träffas för att diskutera 

och samarbeta kring IT-frågor. Genom åren har till exempel ett flertal 

upphandlingar gjorts tillsammans, dessutom har vi alla en gemensam 

Internetförbindelse (Litnet). Vi vill nu fördjupa samarbetet på ett flertal 

område för att kunna bli mer kostnadseffektiva och utnyttja våra 

gemensamma resurser inom kompetens och personal på ett bättre sätt. Första 

steget i detta samarbete är att ha en gemensam serverhall och i förlängningen 

vill vi använda samma hårdvara för serverdrift och lagring.  Karlshamns och 

Ronnebys IT-organisationer är redo för att göra detta omgående och 

Sölvesborg, Olofström samt eventuellt Karlskrona har för avsikt att ansluta 

till den gemensamma driften när deras IT-verksamhet är redo att ta detta steg 

Bedömning 

IT-enheten bedömer att ett gemensamt samarbete kring drift kommer att ge 

positiva effekter på miljön samt ge en kostnadseffektivisering och förbättring 

av vår serverdrift.  

Förslag till beslut 

IT-enheten föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att IT-enheten kan gå 

vidare i detta samarbete med i första hand Karlshamns kommun och 

framöver med övriga medlemmar i BIT-gruppen 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Nicolas Westrup (SD). 

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

Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott tillstyrker förslaget om fortsatt diskussion om samarbete, att 

nytt ärende ska väckas vid ett eventuellt avtalsförslag samt att 

säkerhetsaspekt och organisatorisk beskrivning ska inkluderas i ett sådant 

ärende.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar tillstyrka förslaget om fortsatt 

diskussion om samarbete, att nytt ärende ska väckas vid ett eventuellt 

avtalsförslag samt att säkerhetsaspekt och organisatorisk beskrivning ska 

inkluderas i ett sådant ärende. 

________________ 

Exp: 

IT-enheten, Tobias Ekberg 
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§ 27 Dnr 2016-000725 139 

Ansökan om kommunalt stöd, för verksamhet till stöd 
för utsatta EU-medborgare som vistas i Ronneby 
Kommun 

 

Sammanfattning  

En ansökan om kommunalt stöd, för verksamhet till stöd för utsatta EU-med- 

borgare som vistas i Ronneby kommun, har inkommit till Ronneby kommun.     

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar avslag på ansökan.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå 

ansökan om kommunalt stöd för verksamhet till stöd för utsatta EU-med- 

borgare som vistas i Ronneby kommun. 

________________ 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(101) 
2017-01-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2016-000687 001 

Utveckling av Kulturcentrum. 

 

Sammanfattning  

I februari 2016 presenterades i Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd en 

önskan om att genom samarbete med Ronneby kommun utveckla 

Kulturcentrum till ett regionalt centrum för samtida konst. 

I ärende § 20/2016 ställer sig fritid- och kulturnämnden positiv till 

Regionens intentioner. I budget för 2016 finns formuleringen: ” Ronneby 

kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum 

där ett brett kulturutbud lockar till kulturturism.” 

På ett tematiskt kommunstyrelsemöte den 24 maj föredrog Malena Sandgren 

på Region Blekinge mer i detalj hur ett samarbete skulle kunna gestalta sig 

under en femårsperiod samt vilka krav som ställs för att ge förutsättningar 

för ett förverkligande av ett väl fungerande modernt regionalt centrum för 

samtida konst. En viktig förutsättning är att en avsiktsförklaring 

undertecknas mellan Ronneby kommun och Region Blekinge. Ett förslag till 

en avsiktsförklaring finns nu framtaget för vidare hantering.      

Bedömning 

Om avsiktsförklaringen undertecknas av bägge parter finns goda 

förutsättningar att arbeta fram en tidsplan för, i första hand, de kommande 

fem åren. De underlättar också för möjligheten att ansöka om externa medel 

vilket ger goda möjligheter att konkretisera och realisera de mål som är i 

uppsatta i nämnd och kommunfullmäktige.      

Beslut fritid- och kulturnämnden 2016-11-17 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna innehållet i 

avsiktsförklaringen och översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare 

behandling. 

Deltar i debatten 

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

Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Tommy Andersson (S). 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

57(101) 
2017-01-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att omformulera fjärde punkten i 

avsiktsförklaringen och endast hänvisa till det vedertagna konceptet Artist's 

in Residence och därefter anta avsiktsförklaringen.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att efter 

revidering av fjärde punkten, anta avsiktsförklaringen gällande utvecklingen 

av Kulturcentrum i Ronnby kommun. 

________________ 
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§ 29 Dnr 2016-000686 292 

Ansökan om medfinansiering till takbyte på 
stallbyggnad, Johannishus Ryttarförening 

 

Sammanfattning  

Johannishus Ryttarförening har inkommit med en ansökan om 

medfinansiering till projektstöd avseende takbyte på stallbyggnad. 

Bakgrund 

Johannishus Ryttarförening driver sedan 2012 en ridskola 'som är centralt 

belägen i Johannishus. Föreningen har ett stort ideellt engagemang och 

medlemsantalet ökar stadigt. Föreningen äger sedan tidigare ridhus och 

paddock. År 2014 köpte föreningen stallbyggnaden som är en äldre byggnad 

med plats för trettiosju hästar. 

Stallbyggnadens tak som består av takpannor är nu i dåligt skick och det 

regnar in på flera ställen. Vid hård blåst har takpannor lossnat och 

föreningen har flera gånger fått byta takparmor, men åtgärderna är inte 

hållbara på längre sikt. Oron är stor ,över att fler takpannor ska trilla ned och 

i Värsta fall orsaka skada. Det är även osäkert om taket håller för en vinter 

med mycket snö. Det är naturligtvis avgörande med en fungerande 

stallbyggnad för att en fungerande verksamhet skall kunna bedrivas även 

fortsättningsvis. Styrelsemedlemmarna har aktivt letat efter alternativ till 

finansiering för att det ska vara möjligt att byta ut taket till ett nytt plåttak. 

Besiktningsutlåtande 

Besiktningsprotokoll från 2015-11-11 har bifogats skrivelsen. Av protokollet 

framgår att bedömningen som gjorts gällande stallbyggnadens tak, är att 

taket måste bytas. 

Ansökan om finansiering 

Föreningen har ansökt om ett projektstöd via Jordbruksverket för investering 

i fritids- och idrottsanläggningar. Syftet för stödet är att skapa och behålla 

anläggningar för idrott- och fritidsaktiviteter på landsbygden. Den 

projektansökan som har gjorts är nu under behandling hos länsstyrelsen i 

Blekinge. Projektansökan har journalnummer 2016-1835 hos Länsstyrelsen. 

Begäran om medfinansiering från kommunen 
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För att projektstöd skall beviljas till investeringen krävs medfinansiering 

med 24,1% i alla projekt. Det är denna medfinansiering som föreningen 

önskar få hjälp med av kommunen. Den finansieringsmodell som föreningen 

hoppas att Jordbruksverket beviljar skulle innebära att de står för 65 % av 

kostnaden och därför avser ansöker medfinansiering från kommunen med 25 

%. Resterande 10 % står föreningen för. 

Offertunderlag 

Johannishus Ryttarförening har begärt offerter från tre företag avseende 

totalentreprenaden för utbyte av taket. Enligt de olika offerterna beräknas 

kostnaderna uppgå till 485 tkr - 595 tkr med reservation för eventuella 

tillkommande kostnader.    

Bedömning 

Johannishus Ryttarförening med den ridskoleverksamhet som bedrivs på 

anläggningen centralt i Johannishus, utgör en mycket Viktig verksamhet. En 

ridskola fungerar som mötesplats för alla och där erbjuds barn, ungdomar 

och vuxna en värdefull fritid. Stallet är ofta en frizon där ålder, könsroller 

och sociala skillnader raderas ut. 

Ridsporten är den näst största i ungdomsidrotten — endast fotbollen är 

större. En satsning på en ridanläggning och därmed ridsporten är ett sätt att 

styra mot ett jämlikt idrottsutövande för barn och unga. Det är också en säker 

investering i god folkhälsa. 

En bra anläggning är grunden i en rik verksamhet av sport, engagemang och 

äkta hästkrafter! Stallbyggnadens tak är nu i mycket dåligt skick och behöver 

bytas ut, vilket styrks av bifogat besiktningsprotokoll.     

Beslut fritid- och kulturnämnden 2016-11-17 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom Johannishus 

Ryttarförenings ansökan om medfinansiering gällande takbyte på 

stallbyggnad. 

Fritid- och kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel och beslutar 

hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och Tommy 

Andersson (S). 
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Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar på att bifalla ansökan om medfinansieringsmedel på 

125 000 kr. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att Ronneby kommun 

medfinansierar under förutsättning att även övrig finansiering utbetalas och 

att medel tas från kommunstyrelsen konto för oförutsedda utgifter.    

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för desamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att: 

- bifalla ansökan om medfinansiering på 125 000 kr till Johannishus 

ryttarförening för takbyte på stallbyggnad, 

- Ronneby kommun medfinansierar under förutsättning att övrig 

finansiering utbetalas samt, 

- utgiften belastar Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 
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§ 30 Dnr 2016-000749 806 

Taxa uppställningsplats Aspan 

 

Sammanfattning  

När författningssamlingen för taxor och avgifter beslutats i 

kommunfullmäktige fattades ett beslut om att taxa för husvagnsuppställning 

skulle vara oförändrad. Det som inte framkom var att taxan för Aspans 

uppställningsplatser enligt praxis, dock utan skriftligt beslut legat på 3 000 kr 

per säsong. Ett beslut om oförändrad taxa skulle leda till en höjning av taxan 

på Aspan från 3 O00 kr till 5 OOO kr. Förslag om oförändrad taxa bör 

förtydligas och innebära oförändrad taxa för Aspan, dvs 3 000 kr.      

Bedömning 

En höjning för taxan på Aspan från 3 O00 kr till 5 OOO kr kan säkert 

upplevas som dramatisk med tanke på den standard som erbjuds idag jämfört 

med motsvarande uppställningsplats på Saxemara. Därför är det logiskt att 

Aspan ligger kvar på 3 000 kr.      

Beslut fritid- och kulturnämnden 2016-12-08 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar 

om en taxa för husvagnsuppställning på Aspan till en oförändrad summa om 

3 OOO kr. Detta förtydligande inarbetas i Författningssamling: Taxor och 

avgifter avseende kommunala idrotts-, fritids- och kulturanläggningar, 

lokaler m m. 

Deltar i debatten 

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

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

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på återremiss för att få fram mer 

fakta och ett bättre beslutsunderlag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar återremittera ärendet för att få fram 

mer fakta och ett bättre beslutsunderlag. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturförvaltningen, Thomas Andersson 
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§ 31 Dnr 2016-000747 040 

Taltidningen - äskande om medel 

 

Sammanfattning  

Arbetet med Taltidningen Kommun Nytt överfördes till fritid- och 

kulturnämnden utan medfölj ande budgetmedel inför 2016 års verksamhet. 

Fritid- och kulturnämnden äskade extra medel motsvarande en halvtidstjänst. 

Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-28 att avslå tilläggsäskandet om 200 

tkr. I och med dåvarande befattningshavares pensionsavgång 2016-04-30, 

överfördes ansvaret från IT-enheten till biblioteksenheten inom fritid- och 

kulturförvaltningen. Eftersom det inte fanns någon inom biblioteket som 

kunde ta över produktionen, upprättades ett samarbetsavtal med Karlskrona 

kommun som ger ut en egen taltidning. Taltidningsredaktören i Karlskrona 

hade vid detta tillfälle möjlighet att kunna ta sig an, läsa in och producera 

Kommun Nytt åt Ronneby kommun. Denna lösning har fungerat på ett 

mycket tillfredsställande sätt och det har t o m tillkommit några 

prenumeranter. Kommun Nytt har idag ett 50-tal prenumeranter. 

Ronnebys taltidning är en av de äldre kommunala taltidningarna som 

oavbrutet getts ut i landet. En taltidning är en viktig informationskälla för 

synskadade. Det kan gälla förändringar i stadsmilj ön, kungörelser och 

meddelanden från kommunen, matsedel och arrangemangstips. I och med att 

taltidningsredaktören i Karlskrona kommer att få utökade arbetsuppgifter 

från och med 2017, så har hon inte möjlighet att fortsätta att producera 

Kommun Nytt åt Ronneby kommun.      

Bedömning 

Att fortsätta att erbjuda en taltidning till Ronnebys synskadade kan antingen 

göras internt inom kommunens egen verksamhet eller att tjänsten upphandlas 

externt. 

En taltidning är av allmän informativ karaktär och ansvaret för att hantera 

och producera en sådan ligger närmare de som har ansvar för att föra ut 

kommuninformation rent generellt.  

Fritid- och kulturnämnden anser därför att ansvaret för Kommun Nytt bör 

ligga inom den nya enheten för kommunikation, turism och 

medborgarservice.     
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Beslut fritid- och kulturnämnden 2016-12-08 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

ansvaret för taltidningen Kommun Nytt från och med 2017 förs över till den 

nya enheten för kommunikation, turism och medborgarservice att eventuella 

tilläggsmedel för 2017 avsatta för driften av Kommun Nytt följ er med till 

den enhet som tar över ansvaret. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att 

avslå förslaget från fritid- och kulturnämnden.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för sitt avslagsyrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå förslaget från fritid- och kulturnämnden 

angående ansvaret för taltidningen Kommun Nytt. 

________________ 
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§ 32 Dnr 2016-000750 840 

Offentligt nyårsfirande i Ronneby centrum 2016 

 

Sammanfattning  

2014 och 2015 arrangerades det nyårsfirande i Ronneby. Underhållning 

skedde på torget och uppskjutning av fyrverkerier på Snäckebacksplans 

parkering. 

Infor 2016 så får förvaltningen inte ihop med säkerheten, Securitas har inga 

vakter, och förfrågan har gått till ytterligare två vaktbolag. De vaktbolag som 

har fått förfrågan är redan uppbokade på annat uppdrag. I dagsläget så finns 

det inga vakter som kan ta detta uppdrag. Securitas fick frågan i oktober och 

svaret som kom från dem i slutet av november var att alla deras vakter var 

uppbokade nyårsafton. Polisen har meddelat att även de är få som arbetar 

och bemannar hela Blekinge. Korrekt svar på hur många poliser som 

kommer att vara i tjänst under nyårsafton får förvaltningen svar på vecka 50. 

Budget som tillsattes för nyårsfirandet 2015 var l65 tkr. Detta belopp räcker 

inte för 2016. Totala kostnaden kommer att hamna på närmare 300 tkr, då 

blir nyårsfirandet som 2014 års firande med att det finns en säkerhet kring 

evenemanget med vakter. År 2015 fanns det endast två vakter och två poliser 

i bil, tyvärr ingen patrullerande poliser. 

Nyårsarrangemangen har varit mycket uppskattat av besökarna. 2016 finns 

det inget belopp budgeterat. 

Programmet for nyårsfirandet 2015 såg ut så här;  

Kl. 23 30 Musik från scenen - Mikaela Brorsson 

Kl. 23 50 Nyårstal - Nyårstal av Nils-Ingmar Thorell, Ordf. 

Kommunfullmäktige 

Kl 24 00 Fyrverkerier - Det nya året firas in med fyrverkerier.       

Bedömning 

Nyårsfirande på Ronneby torg med underhållning och att fyrverkeripjäserna 

avfyras på Snäckebacksplan (parkeringen). 

Kostnaden för att arrangera ett nyårsfirande med samma upplägg kostar ca 

300 tkr. I detta belopp ingår bland annat: marknadsföring (ex. annons), sex 

personal 10 ordningsvakter som cirkulerar på torget och intill 

Snäckebacksplan (plats för avfyrning av fyrverkerierna). Avspärrning av 

området, inhyrd scen, el, artist, underhållning, pyrotekniker som sköter 
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fyrverkeripjäser, avspänning, sopkärl (utkörning/härntning/tömning), 

städning av torg och Snäckebacksplan och personalkostnader. En person på 

plats som har huvudansvaret för evenemanget. 

År 2015 saknades det poliser på plats som kunde beslagta fyrverkeripjäser. 

Vilket ledde till att privatpersoner sköt upp sina raketer i folksamlingen på 

torget. De två ordningsvakter som fanns att tillgå som fick utrycka men de 

får inte beslagta fyrverkerier från privatpersoner. 

Ytan för uppskjutning av fyrverkeripjäser är begränsad pga att på en del av 

ytan så bygg en lekplats. Nyårsfirandet går att genomföra om det finns 10 

ordningsvakter och poliser på plats för att säkerhetsställa området.      

Beslut fritid- och kulturnämnden 2016-12-08 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige ansöka om 

ett tilläggsanslag om 300 tkr för genomförande av ett offentligt nyårsfirande 

år 2016. 

Deltar i debatten 

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

Bowin (V) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att avslå ansökan om tilläggsanslag.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå fritid- och kulturnämndens ansökan om 

tilläggsanslag på 300 tkr för genomförande av ett offentligt nyårsfirande år 

2016. 

 ________________ 
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§ 33 Dnr 2016-000751 805 

Ansökan om föreningsbidrag Tjurkhult m.fl byars 
byalagsförening 

 

Sammanfattning  

Tjurkhult med flera byars byalagsförening har inkommit med en ansökan om 

investeringsbidrag gällande medfinansiering i samband med föreningens 

planerade ansökan till Boverket. Den planerade investeringen avser 

totalrenovering av kök i föreningens samlingslokal. Enligt föreningens 

inlämnade kalkyl för åtgärden beräknas den totala kostnaden till 370 OOO 

kronor. Enligt ansökan till kommunen söks investeringsbidrag med 120 000 

kronor. Enligt Boverkets villkor för att ett eventuellt investeringsbidrag ska 

lämnas när det gäller allmänna samlingslokaler, krävs att kommunen 

medverkar i finansiering med 30 % av kostnaden, vilket borde innebära 111 

000 kronor.  

Föreningen har påpekat att det bor cirka 200 personer i deras 

upptagningsområde varav cirka en tredjedel är barn och ungdomar. 

Föreningen bedriver fritidsgård i lokalen och ungdomsgruppen har framfört 

behovet av ett nytt större och fungerande kök för att kunna bedriva och 

utveckla verksamheten. Barn och ungdomar sprudlar av idéer om vilka 

möjligheter renoveringen skulle medföra, allt från bakning till servering vid 

olika uppträden etc. Föreningen anser det vikti gt att uppmuntra deras 

företagsamhet då detta är något som verkligen kännetecknar bygden och har 

så gjort under lång tid. En totalrenovering av köket skapar förutsättningar för 

en bra verksamhet för barn och ungdomar. Samtidigt är den nödvändig för 

att föreningen ska kunna fortsätta bedriva den Övn' ga 

föreningsverksamheten som alltid välkomnar alla, såväl gammal som ung. 

Föreningens ansökan innebär därmed att de önskar få kommunens yttrande 

gällande medfinansiering med 30 % av den beräknade 

renoveringskostnaden, att bifoga ansökan till Boverket.     

Bedömning 

Byalagsföreningen gör ett stort ideellt arbete i sina samlingslokaler för byns 

invånare, för alla åldrar. Föreningens verksamhet och satsningar är särskilt 

angelägen då det inte finns andra aktiviteter på orten och framförallt 

ungdomsarbetet är viktigt då det är långt att åka till andra aktiviteter för 

ungdomar.   



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

68(101) 
2017-01-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Föreningen har varit aktiv sedan början av 80-talet. De har förvaltat och 

underhållit byggnader och drivit verksamhet i egen regi. Det är också 

positivt att verksamheten sker generationsöverskridande. Den väletablerade 

entreprenörsandan som återspeglas i verksamheten bör stimuleras.   

Beslut fritid- och kulturnämnden 2016-12-08 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till Tjurkhult med 

flera byars byalagsförenings begäran om yttrande gällande medfinansiering 

med 30 % av renoveringskostnaden enligt den ansökan om 

investeringsbidrag till samlingslokaler som görs hos Boverket. 

Medfinansiering med 30 % förutsätter Boverkets beviljande av föreningens 

ansökan. 

Fritid- och kulturnämnden har dock inga medfinansieringsmedel och beslutar 

hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kulturnämndens begäran om föreningsbidrag till Tjurkhult m.fl byars 

byalagsförening under förutsättning att även övrig finansiering beviljas.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att: 

- bevilja Tjurkhult med flera byars byalagsförenings ansökan om 

medfinansiering på 111 000 kr till renovering,  

- Ronneby kommun medfinansierar under förutsättning att övrig 

finansiering utbetalas samt, 

- utgiften belastar Kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter. 

________________ 
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§ 34 Dnr 2016-000673 049 

Prioritering av Tekniska förvaltningens investeringar 
för 2017 

 

Sammanfattning  

I investeringsdelen av budget 2017 fick Tekniska förvaltningen ett uppdrag 

att prioritera bort 3530 tkr inom anvisade poster i tilldelad 

investeringsbudget för 2017.  

Bedömning 

Prioritering har genomförts i enlighet med direktiv. Tekniska förvaltningens 

förslag på prioritering redovisas i bilagt dokument. I detta dokument 

beskrivs även förslag på åtgärd, dvs om bortprioriterat belopp bedöms kunna 

strykas eller om det enligt förvaltningen bör flyttas fram etc.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 

föreslagen omprioritering av investeringsposter redovisade i bilagt 

dokument.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta i 

enlighet med föreslagen omprioritering av investeringsposter redovisade i 

dokumentet Bilaga omprioriteringar av investeringar. 

Bilaga omprioritering av investeringar, Dir:2016-000673 

________________ 
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§ 35 Dnr 2016-000693 009 

Remiss från Regeringskansliet - Ordning och reda i 
välfärden 

 

Sammanfattning  

Kommunen har mottagit ett betänkande som heter "Ordning och reda i 

välfärden"- SOU 2016:78. Enligt följeskrivelsen till betänkandet ska svar 

vara Finansdepartementet tillhanda senast den 24 februari 2017. Med de 

korta fristerna i beaktande har undertecknad, jurist Sanja Gojkovic, valt att 

lägga förslaget att kommunstyrelsen utfärdar en delegation till 

kommunstyrelsens arbetsutskott att yttra sig ärendet. Kommunstyrelsen äger 

frågan om yttrande i vanliga fall. Dock är det undertecknads bedömning att 

en delegation är den lämpligaste lösningen för kommunen ska klara av den 

knappa tidsfristen.  

 

Bedömning 

Frågan om vilket organ som är behörigt att yttra sig över statliga utredningar 

framgår inte av den befintliga delegationsordningen för kommunstyrelsen 

(KS den 7 april 2015 § 101). Vid tveksamma fall ska ärenden dock 

hänskjutas till kommunstyrelsen. Vidare vägledning av hur hantering av 

ärendet kan gå till kan utläsas från delegationsordningen 1.1., där de framgår 

att arbetsutskottet kan besluta om att avge yttrande i ärenden som inte hinner 

behandlas av kommunstyrelsen. Detta förutsätter att kommunstyrelsen 

delegerar sin beslutskompetens i denna fråga till kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Med anledning av att remissen måste behandlas över julledighet och nyår 

samt att ordinarie nämndmöten kommer igång sent i januari lägger 

undertecknad fram ett förslag på att en delegation ska utfärdas till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Undertecknad planerar att lyfta remissvaret 

till beslut den 20 februari, alltså när kommunstyrelsens arbetsutskott 

sammanträder. Beslutet kommer kräva omedelbar justering för att fristen ska 

hållas.   

Därav har undertecknad gjort bedömningen att det bästa för ärendets 

beredning och slutförande är att frågan tas upp på kommunstyrelsens 

arbetsutskott den 20 februari, under förutsättning att delegation utfärdas till 

nämnda organ. 
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Delegationen förutsätter återrapportering till kommunstyrelsen.  

(Undertecknad: Jurist Sanja Gojkovic) 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att delegera frågan om att yttra sig över 

Regeringskansliets remiss SOU 2016:78 till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att 

delegera frågan om att yttra sig till kommunstyrelsens arbetsutskott.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

delegera frågan om att yttra sig över Regeringskansliets remiss SOU 2016:78 

till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 
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§ 36 Dnr 2016-000711 101 

Laglighetsprövning Kuggeboda 4:47 

 

Sammanfattning  

Kommunen mottog den 7 december ett föreläggande från Förvaltningsrätten 

i Växjö. Föreläggandet innebär att Ronneby kommun bereds möjlighet att 

yttra sig över Pia Axelsson Marcolins överklagande av KS beslut §331, 

beslutat 2016-11-01. I ärendet yttrar sig kommunstyrelsen över tvistefrågan 

vem av arrendatorerna Pia Axelsson Marcolin å ena sidan och 

Sjöström/Nilsson å andra sidan som är kommunens avtalspart i ett 

arrendeavtal. 

Kommunen har att inkomma med yttrande senast den 8 februari 2017. 

Omedelbar justering rekommenderas.  

Bedömning 

Undertecknad, jurist Sanja Gojkovic, har skrivit ett förslag till yttrande, se 

bifogat underlag "Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö". 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förslaget.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att anta 

föreslaget yttrande som sitt eget. 

Yttrande till Förvaltningsrätten i Växjö, Dir:2016-000711 

________________ 
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§ 37 Dnr 2016-000038 101 

Delegationsbeslut 2016 

 

Sammanfattning  

Sammanställning av delegationsbeslut. 

Återrapportering av delegationsbeslut Tekniska förvaltningen 

Överklagande av Mark- och Miljödomstolens beslut om detaljplan för 

fastigheten Väby5:3 Ronneby kommun 

Delegationsbeslut avseende utfärdande av fullmakt gällande detaljplan för 

fastigheten Väby5:3 Ronneby kommun 

Delegationsärenden upphandling 

Återrapportering av delegationsbeslut Äldrenämnden      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 38 Dnr 2016-000475 007 

Svar på frågor från revisionen till kommunstyrelsen 

 

Sammanfattning  

Revisionen har ställt följande frågor angående upphandlande leverantörer 

och underleverantörer. 

 I vilken omfattning genomför kommunen kontroller att 

leverantörer och underleverantörer till de företag som 

upphandlats följer de krav som ställt i 

förfrågningsunderlaget? 

 Finns fastställda rutiner för hur ovanstående 

uppföljning/ar ska ske? 

 Återrapporteras resultatet av dessa uppföljningar? I så fall 

till vem? 

 Följs olika krav såsom, ekonomiska, sociala tekniska o s v 

upp på ett likvärdigt sätt? 

 Skiljer uppföljningsrutinerna sig åt beroende om det är 

tjänster som utförs under ett ramavtal eller om det är ett 

enskilt uppdrag som upphandlats? 

  På vilket sätt ser kommunstyrelsen till, inom ramen för 

sin uppsiktplikt, att samtliga kommunala nämnder och 

bolag har rutiner som följer upp att upphandlingspolicy o 

dyl följs? 

Revisionen tar upp en viktig fråga. Det enda sättet att försäkra sig om att det 

som faktiskt har kravställts, beställts och betalats för överensstämmer med 

det som levererats är att följa upp avtalen. Uppföljningen är avgörande för 

att leverantörer ska kunna konkurrera på lika villkor, säkerställa en god affär 

och att skattemedel används på bästa möjliga sätt. 

Enligt en dom i EU-domstolen strider det mot likabehandlingsprincipen och 

mot ett öppet och objektivt upphandlingsförfarande att ställa krav som inte 

kan kontrolleras. Inte heller att förringa värdet av kommunens uppträdande 

mot leverantörer, annars ifrågasätts vår professionalitet och trovärdighet.  

Det är viktigt att visa allvar med ställda krav genom att följa upp dem. 

Annars är risken att de krav som ställs inte får någon genomslagskraft och 

kommunen riskerar att inte behandla alla leverantörer lika. 
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REDOVISNING AV HITTILLS VIDTAGNA ÅTGÄRDER FÖR 

UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 

Kvalitetssäkringssystemet för upphandlingsprocessen i Ronneby 

kommun 

Komplettering av Kvalitetssäkringssystemet för upphandlingsprocessen 

gjordes 2016-01-01 med ett nytt kapitel som heter Kapitel 3 Uppföljning. 

I detta kapitel beskrivs vikten av att uppföljning sker, vad som ska följas upp 

och fem olika kontroller finns beskrivna. Sju olika uppföljningsformulär som 

ska användas vid kontroller finns tillgängliga. 

 Kontroller som ska ske 

1  Uppföljning av leverantörskraven (skatter, avgifter mm) 

2 Uppföljning av ställda etiska och sociala krav – 

Uppförandekod  

3 Uppföljning av ställda miljökrav 

4 Uppföljning av volym, kvalitet och pris på varor/tjänster 

och rätt produkt 

5 Uppföljning av övriga villkor och särskilda kontraktsvillkor 

Arbetet med att utbilda/informera verksamheterna och de kommunala 

bolagen startades upp under 2016 och kommer att fortsätta under 2017. 

 

SKL Kommentus, etiska och sociala krav 

Förutom att kommunen själv ska kontrollera ställda etiska och sociala krav, s 

k Uppförandekoden, har kommunen därutöver som ytterligare en 

kontrollåtgärd anslutit sig till SKL Kommentus kontrollsystem-

Hållbarhetskollen. 

SKL Kommentus genomför årliga kontroller och uppföljningar som vi får ta 

del av. Deltagande kommuner har även möjlighet att påverka vilka 

leverantörskontroller som ska göras. 

 

Genomförda kontroller  

Vid upphandlingstillfället sker alltid kontroll av inkomna anbud. En årlig 

kontroll av avtalsleverantörer sker hos Skatteverket avseende inbetalning av 

skatter och avgifter. Därutöver har kontroll gjorts av ett antal avtalsområden 
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för att bl a kontrollera kvalitet på produkter, verifikat på att ställda miljökrav 

av fordon uppfylls m m. 

Under 2016 har SKL Kommentus genomfört ett antal revisioner. Bl a har 

rapporter avseende ljuskällor, inkontinensartiklar, livsmedel, vård och 

omsorg, sport- och fritidsutrustning och ansvarsfulla material i 

anläggningsbranschen publicerats på deras webb.  

 

Övriga vidtagna åtgärder för att säkerställa kontroller 

Arbete med att intensifiera införande av e-handel och en översyn av 

beställarorganisation pågår. 

Under 2017 kommer anskaffning av ett kontrollverktyg, som kan läsa av köp 

på radnivå, att ske. Detta innebär att systemet dels läser av att rätt leverantör 

använts dels att rätt produkt har köpts. 

 

Internkontroll 

För att kontrollera att uppföljning sker i verksamheterna och att 

uppföljningsformulären är anpassade för kontroller finns processen 

Uppföljning av avtal med i internkontrollplanen för 2016. Kontrollmomentet 

handlar om att kontrollera att framtagna rutiner för leverantörs-, produkt-, 

kvalitet- och sociala/etiska/miljökrav följs. Detta har genomförts genom en 

enkät till förvaltningarna. 

Vid denna kontroll kunde det konstateras att förvaltningarnas rutiner för att 

kontrollera avtal har varit bristfälliga. Av den anledningen har processen 

Uppföljning av avtal tagits med 2017. 

   

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen att 

anta tjänsteförslaget som sitt svar till revisionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att anta 

förslaget som sitt svar till revisionen. 

Svar på frågor från revisionen om kontroll av att upphandlande leverantörer 

och underleverantörer följer de krav som ställs, Dir:2016-000475 

________________ 
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§ 39 Dnr 2016-000603 059 

Avyttring av fastigheter AB Ronnebyhus  

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-24 § 395 att återremittera ärende om 

avyttring fastigheter AB Ronnebyhus till kommunstyrelsen. Syftet var att få 

svar på ett antal frågor som redovisas i beslutets bilaga 3, bifogas.     

 

Bedömning 

Den verksamhet som är vara mest lämpad att svara på frågeställarens frågor 

är Ronnebyhus AB, genom sin styrelse.      

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera frågeställningarna 

enligt KF §395/2016, bilaga 3 till styrelsen i Ronnebyhus AB.      

 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S). 

 

Yrkanden 

 Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att Ronnebyhus AB ska redovisa sitt svar inför kommunstyrelsen 

inom två veckor från dagens datum.     

 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera frågeställningarna enligt 

KF §395/2016, bilaga 3 till styrelsen i Ronnebyhus AB. Ronnebyhus AB ska 

redovisa sitt svar inför kommunstyrelsen innan 2017-01-31.  

Bilaga 3 i KF §395/2016, Dir: 2016-000603 

Paragrafen är omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Peter Persson, VD Ronnebyhus AB 

Johan Sandberg, styrelseordförande Ronnebyhus AB 
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§ 40 Dnr 2016-000746 045 

Hemställan om utökad låneram. 

 

Sammanfattning  

Räddningstjänsten Östra Blekinge föredrog sitt behov av utökad drift- och 

investeringsram för budgetberedningen i september 2016. Detta resulterade i 

ett ökat driftsanslag om totalt 1950 tkr år 2017, varav Ronnebys andel är 751 

tkr. Detta betalas genom en ökad medlemsavgift. I det ökade driftanslaget 

ingår beräknad kapitalkostnad för de investeringar som redogörs för i 

förbundets hemställan om utökad låneram och yttrande över investeringar.  

För att kunna finansiera kommande investeringar behöver förbundet en 

utökad låneram. I förbundsordningen anges maximalt 25 mkr i låneram.  

Av de 25 mkr i låneram avser 5 mkr en kredit i Karlskronas internbank 

medan resterande 20 mkr i vanliga lån fördelas enligt kommunernas andelar. 

Ronnebys andel är 38,5% av 20 mkr, dvs 7 700 tkr.  

Bedömning 

Behovet av investeringar har redogjorts för vid budgetberedningen och 

driftanslaget, som betalas genom medlemsavgiften, har höjts från och med år 

2017, bland annat för att täcka de ökade kapitalkostnaderna som 

investeringarna förväntas ge.  

Investeringarna över 500 tkr behöver beslutas formellt i respektive 

fullmäktige inför varje nytt budgetår. Beviljas investeringarna bör 

konsekvensmässigt även låneutrymmet öka för att kunna verkställa 

investeringarna.  

För Ronneby innebär förslaget en ökning av låneramen med 4 727 tkr till 

totalt 7 700 tkr.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås att godkänna Räddningstjänsten Östra 

Blekinges investeringsförslag för 2017 samt att utöka Ronneby kommuns 

låneram till förbundet till totalt 7 700 tkr, både punkterna enligt förbundets 

direktionsprotokoll per 2016-12-14.  

Deltar i debatten 

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 bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige godkänna Räddningstjänsten Östra Blekinges 

investeringsförslag för 2017 samt att utöka Ronneby kommuns låneram till 

förbundet till totalt 7 700 tkr, både punkterna enligt förbundets 

direktionsprotokoll per 2016-12-14. 

________________ 
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§ 41 Dnr 2016-000678 730 

Återrapportering avseende kommunfullmäktiges beslut 
§ 292/2016- utvärdering av 2015 års resultat i 
kommunernas kvalitet i korthet (KKIK), Äldrenämnden. 

 

Sammanfattning  

Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-08-25 § 292 uppdrogs till 

nämnderna att utvärdera 2015 års resultat samt att rapportera eventuellt 

vidtagna åtgärder till kommunstyrelsen i december 2016. Vidare beslutade 

äldrenämnden 2016-10-12 § 116 att uppdra till äldrefcirvaltningen att till 

sammanträdet i november återkomma med en analys och kommentarer av 

resultaten i kommunernas kvalitet i korthet. 

Resultatet år uppdelat i tre grupper, grönt, gult och rött och stâr i förhållande 

till övriga deltagande kommuners resultat. Grönt tillhör den bästa tredjedelen 

i riket, gult medel och rött den sämste tredjedelen i riket. Detta innebär att ett 

resultat som har blivit sämre jämfört med tidigare år kan bli grönt medan ett 

resultat som har blivit bättre kan vara rött. 

 

Analys  

Äldreförvaltningen i Ronneby har i alla mätningar haft gröna siffror när det 

gäller kostnader per plats i vård- och omsorgsboende och har så också 2015 

trots en relativt stor ökning mot tidigare år. Då en orsak är att 

lokalkostnaderna är inräknade från och med 2015 så påverkar det alla 

kommuner likvärdigt vilket gör att relationstalen är de samma. Kostnaden 

för en hemtjänsttimme ligger i jämförelse under rikets snitt men inom 

området gult vilket vill säga medel. Hemtjänsttimmen har ökat med två kr i 

jämförelse med 2014. En orsak är att vissa områden har flera vårdtagare med 

få insatser vilket innebär högre kringtid bl. a i form av ökad andel restid. En 

annan kan vara att vissa områden har tappat vårdkrävande ärenden och inte 

kunnat anpassa personalstyrkan tillräckligt snabbt. En tredje påverkande 

orsak är hur jämförande kommuner har effektiviserat sin hemtjänst.  

Resultatet gällande kontinuitet i hemtjänsten är grönt trots försämrad värde. 

Trenden har en längre tid pekat på att flera med omfattande insatser bor kvar 

i det ordinära boendet vilket innebär flera besök per dygn för var och en. 

Därmed ökar antalet besökande personal. En annan tänkbar orsak är att 

kortfrånvaron är hög och då det blir flera personal i omlopp inom enheterna.  
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När det gäller kontakt via telefon och e-post har det gått ut sex till tolv 

samtal och sex till tolv mail till några i förvaltningen. Hur snabbt det har 

svarats och hur väl frågan har besvarats ligger under rikets snitt samt att 

resultatet har försämrats i jämförelse med tidigare år. När det gäller intresse 

och information, engagemang och bemötande har resultatet förbättrats och 

ligger på 100 %.  

Tiden för att svara på mail har i stort förbättrats jämfört med tidigare år trots 

att en fråga inte har besvarats. När det gäller avsändarinformation har 

resultatet försämrats i jämförelse med 2014 då 9 % inte har fullständiga 

uppgifter i sitt svarsmail.  

Äldreförvaltningen är stor och det har tyvärr inte gått att få information på 

lägre nivå än förvaltningsnivå.  

Åtgärder   

Effektivisering i hemtjänst har förvaltningen arbetat med under ett antal år 

med gott resultat.  

Arbete pågår kontinuerligt när det gäller kontaktmannaskap och 

ruttplanering.  

Förvaltningen har informerat om och gått igenom de centrala riktlinjerna 

både vad gäller telefoni och e-post.  

En utmaning för äldreförvaltningen är att minska sjukfrånvaro, vilket är en 

del av målarbetet för 2017-2018.     

Beslut äldrenämnden 2016-11-16 

Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsen rapporterar om de 

nedåtgående trenderna vad gäller resultaten inom delområdena; 

A) Andelen äldre, som erbjuds daglig utevistelse 

B) Andelen äldre, som har någon närvarande i dödsögonblicket 

De delområdena skall följas upp i det framtida budgetarbetet samt i 

kommande internkontrollplan. 

I övrigt notera informationen till protokollet 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar hänskjuta ärendet till 

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 

________________ 
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§ 42 Dnr 2016-000513 049 

Ansökan om driftsbidrag för år 2016 - Ronneby 
kommunbygderåd 

 

Sammanfattning  

Ronneby Kommunbygderåd ansöker om bidrag på 75 000 kronor för att 

täcka sina verksamhetskostnader år 2016. I ansökan hänvisar man till arbetet 

i Landsbygdssamrådet där landsbygdspolitiska programmets handlingsplaner 

har en central roll. Samt till sin roll som sammanhållande länk för 

landsbygdens föreningar.  

Bedömning 

Ronneby Kommunbygderåd har en roll som samtalspart och är remissinstans 

mellan landsbygdens organisationer, medborgare och kommunens 

organisation. Vidare är kommunbygderådet organisatör och arrangör för 

diverse uppgifter när det gäller områden som exempelvis landsbygdens 

grönområde, marknadsföring, infotavlor, mässor samt föreningsliv. Bland 

annat har rådet lagt ett omfattande arbete på fördelningen av 

försköningsmiljonen.  

Kommunbygderådets arbete gynnar helheten, näringslivet och alla boende. 

De är den självklara länken mellan kommunens tre starka grupper, Bygd i 

samverkan, Blomstrande bygden, Blekinge Pärlor. Rådets roll som 

gemensam samtalspartner mot kommunens organisation, bland annat i 

arbetet med genomförandet av landsbygdspolitiska programmets 

handlingsplaner, är viktig och skapar värdefulla möjligheter och 

synergieffekter. Min bedömning är att det är rimligt att tänka sig att rådet får 

sina utlägg i samband med deras ideella verksamhet ersatta.  

Förslag till beslut 

Att bevilja driftsbidrag på 60 000 kronor, till Ronneby Kommunbygderåd. 

Förslagsvis tas denna summa från kommunstyrelsens post för oförutsedda 

utgifter.  

Deltar i debatten 

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

och Peter Bowin (V). 
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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 bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

bevilja driftsbidrag på 60 000 kronor, till Ronneby Kommunbygderåd och att 

denna summa tas från kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter. 

________________ 
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§ 43 Dnr 2016-000756 014 

Förslag till tilläggstrafik trafikåret 2017/2018 

 

Sammanfattning  

Region Blekinge har översänt förslag till tilläggstrafik för trafikåret 

2017/2018. Tidigare har Blekingetrafiken redovisat turer med lågt antal 

resande med förslag om nedläggning. Om kommunen har önskat att ha kvar 

turer bekostas dessa enbart av kommunen och benämns tilläggstrafik. De 

senaste åren har inga nya nedläggningar av turer i kollektivtrafiken 

föreslagits. Region Blekinge önskar beslut om fortsatt köp eller ej av den 

tilläggstrafik som finns idag.  

Bedömning 

Den tilläggstrafik som körs i Ronneby kommun innevarande år är: 

- Linje 173 Eringsboda Alnaryd med en morgon- och en eftermiddagstur 

under skoldagar. Denna tilläggstrafik var ny från trafikåret 2011/2012 och 

startade i praktiken vid höstterminens början 2011. Antalet resande per tur 

2011 var i snitt ca 3,8. 2012 1,9 och 2013 4,8. 2014 sjönk resandet till 2,0 

resande på morgonturen och 1,1 resor på eftermiddagsturen. Mätningarna 

under 2015 visar på i snitt 3,6 både på morgonen och eftermiddagen. 

Mätningarna 2016 visar på 0,9 resor i snitt per tur. Resenärerna består till 

stor del av ungdomar som går på gymnasiet i Karlskrona. Nettokostnaden för 

turerna beräknas till ca 87 tkr per år. 

- Linje 255 till och från Johannishus under sommarperioden. Alla turer, två i 

vardera riktningen, är sedan juni 2008 tilläggstrafik. Dessförinnan var 

trafiken nerlagd under två somrar. Antalet resor har varierat  mellan 1 och 4 

under åren 2008-2014. 2013 låg resorna på i snitt 2,0 per tur och 2014 var 

resandet nere i 1,6 i snitt per tur. Under 2015 var resandet återigen uppe i ett 

snitt på 2,0 och under 2016 har resandet ökat ytterligare och snittet är nu 5,4 

resor i snitt per tur. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 45 tkr per år. 

- Linje 256 Listerby-Korsanäs som under sommaren trafikeras med en tur i 

vardera riktningen i pendlingsläge. Denna tilläggstrafik tillkom fr o m 

sommaren 2013. Antalet resor var då 2,8 respektive 2,2 i snitt per tur. 2014 

var snittet på 2,3 respektive 2,5, 2015 2,6 respektive 2,0 och 2016 3,3 

respektive 4,5. Nettokostnaden för turerna beräknas till ca 14 tkr per år. 

- Linje 26 Resecentrum-Påtorp startade upp sommaren 2015. Linjen har sex 

turer i vardera riktningen på vardagar. Resandet vid mätningen 2015 var i 
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snitt 2,2 resor per tur.  2016 visade mätningen på i snitt 3,0 resor per tur. 

Nettokostnaden för linjen är beräknad till ca 22 tkr per år. 

Totala kostnaden för ovanstående tilläggstrafik är totalt ca 168 tkr.  

Tidigare har kommunen valt att inte betala för tilläggstrafik på linjer eller 

turer som har lägre resande än ca 2 i snitt. Några turer har de senaste året 

legat nära denna gräns. Antalet resor på turerna med tilläggstrafik under 

sommaren ökade dock markant under 2016. En förklaring till detta kan vara 

att Region Blekinge införde ett s k sommarkort. 

Resandet på linje 173 har rasat betydligt. Resandeantalet på linje 173 är 

beroende av hur många ungdomar som läser på gymnasieskola i Karlskrona. 

Då denna tilläggstrafik är dyr och har mycket få resande bör kommunen 

överväga att upphöra med köp fr o m trafikåret 2017/2018. 

 

Ekonomiskt är de 168 tkr som tilläggstrafiken beräknas kosta inräknad i 

budgeten för kollektivtrafiken.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att under trafikåret 2017/2018 köpa in samma 

tilläggstrafik som för trafikåret 2016/2017 det vill säga sommartrafik på linje 

255 Johannishus-Ronneby, en morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på 

linje 173 Eringsboda-Alnaryd, sommartrafik en morgontur samt en 

eftermiddagstur på linje 256 Listerby-Korsanäs samt trafik på linje 26 

Resecentrum-Påtorp.  

Alternativt 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att under trafikåret 2017/2018 köpa in följande 

tilläggstrafik: sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby, 

sommartrafik en morgontur samt en eftermiddagstur på linje 256 Listerby-

Korsanäs samt trafik på linje 26 Resecentrum-Påtorp.     

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att under trafikåret 2017/2018 köpa in samma tilläggstrafik som för trafikåret 

2016/2017 det vill säga sommartrafik på linje 255 Johannishus-Ronneby, en 

morgon- och en eftermiddagstur skoldagar på linje 173 Eringsboda-Alnaryd, 

sommartrafik en morgontur samt en eftermiddagstur på linje 256 Listerby-

Korsanäs samt trafik på linje 26 Resecentrum-Påtorp.  

________________ 
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§ 44 Dnr 2017-000035 251 

Upprättande av exploateringskonto för del av Risatorp 
samt Lindebo 

 

Sammanfattning  

Del av Risatorp 1:10 ska planläggas för bostäder och eventuell förskola. 

Lindebo (Hoby 1:26 och 1:73) i Bräkne-Hoby ska få ny detaljplan för att 

möjliggöra utbyggnad med 30-40 lägenheter.      

Bedömning 

Exploateringen av Lindebo möjliggör 30-40 nya lägenheter under 

förutsättning att ny detaljplan antas. Markundersökningar som kommer att 

krävas på området kring Lindebo är utökade och innebär att man även kräver 

buller och trafikutredning utöver geoteknik och markundersökning. 

Kostnaden för detta område är beräknad av WSP till 250 000 kronor. 

Undersökningarna är beställda genom ramavtal 

I Risatorp finns det möjlighet att planlägga för bostäder. Området pekas ut 

möjligt att placera ny förskola på. Inom området finns en gammal 

stadssopptipp som behöver utredas noga vad den innehåller. Det behöver 

även göras en större markundersökning för att veta grundförhållanden och 

vilka krav som ska ställas på byggnationen. För Risatorp beräknas kostnaden 

för undersökningarna landa på 300 000 kronor.      

Förslag till beslut 

Att avsätta 250 000 kronor till exploateringskonto för Lindebo samt 300 000 

kronor till exploateringskonto för Risatorp.      

Deltar i debatten 

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 bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige avsätta 250 000 kronor till exploateringskonto för 

Lindebo samt 300 000 kronor till exploateringskonto för Risatorp. 

________________ 
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§ 45 Dnr 2016-000744 701 

Gemensam familjerättsverksamhet för Ronneby, 
Karlshamns och Sölvesborgs kommuner 

 

Sammanfattning  

Under 2015 har Cura Individutveckling i samarbete med berörda kommuner 

utrett frågan om en gemensam familjerättsverksamhet. Utredningen har lett 

fram till ett erbjudande från Cura Individutveckling att överta 

Familjerättsverksamheten enligt bifogat avtal (bilaga 2). 

Socialförvaltningen år mycket positiv till den gemensamma familjerätten 

som vi anser kommer att ge utökade möjligheter till att erbjuda en 

professionell och kompetent familjerättsverksamhet. En gemensam 

familjerätt skulle även minska verksamhetens sårbarhet vid sjukfrånvaro 

mm.      

Bedömning 

Under 2015 har Cura Individutveckling i samarbete med berörda kommuner 

utrett frågan om en gemensam familjerättsverksamhet. Utredningen har lett 

fram till ett erbjudande från Cura Individutveckling att överta 

familjerättsverksamheten enligt bifogat avtal (bilaga 2). 

Gemensam familjerätt 

Den gemensamma familjerätten kommer att överta samtliga 

familjerättsärenden från socialnämnden med undantag för 

faderskapsbekräftelse för sambopar, sk S-protokoll. Alla övriga utredningar 

och rådgivningsverksamhet inklusive samarbetssamtal kommer att hanteras 

av Cura. Curas direktion kommer att utgöra en familjerättsnämnd som 

övertar socialnämndens beslutanderätt i familjerättsliga frågor. Personalen 

kommer att vara anställda av Cura och få sin delegation från Curas 

Familjerättsnämnd. 

Den gemensamma familjerätten kommer att lokaliserad till Karlshamns 

kommun men vid behov kan klientmöten och samarbetssamtal genomföras i 

respektive hemkommuns lokaler.  

Socialförvaltningen är mycket positiv till den gemensamma familjerätten 

som vi anser kommer att ge utökade möjligheter till att erbjuda en 

professionell och kompetent familjerättsverksamhet. 
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En gemensam familjerätt skulle även minska verksamhetens sårbarhet vid 

sjukfrånvaro mm. 

Kostnad 

Kostnaden för en gemensam familjerätt 2017 är enligt Curas budgetförslag 4 

393 tkr. Ronnebys andel av kostnaden är ca l 700 tkr. För innevarande år är 

kostnaden för Ronnebys familjerättsverksamhet budgeterad till l 622 tkr. 

Personal 

Personal som idag jobbar med familjerätt i Ronneby socialförvaltning 

kommer att erbjudas anställning i Cura Individutvecklings 

Familjerättsorganisation. 

Genomförande 

Att överföra socialnämndens ansvar för familjerättslig verksamhet till en 

Familjerättsnämnd i Cura Individutvecklings regi kräver beslut i 

kommunfullmäktige. 

En ny förbundsordning för Cura Individutveckling ska godkännas av 

kommunfullmäktige. 

Socialnämndens reglemente behöver justeras.   

Beslut socialnämnden 2016-11-30 

Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom att en gemensam familjerätts 

verksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner bildas i 

enlighet med upprättat avtalsförslag. 

Föreslå att kommunfullmäktige fattar beslut om att godkänna upprättat 

avtalsförslag avseende gemensam familjerätts Verksamhet för Ronneby, 

Karlshamns och Sölvesborgs kommuner. 

Föreslå att kommunfullmäktige fattar beslut om ändringar i Cura 

Individutvecklings förbundsordning och socialnämndens reglemente. 

Deltar i debatten 

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

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

Norfall (S) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att bifalla förslaget från socialnämnden.      
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

- ställa sig bakom att en gemensam familjerätts verksamhet för 

Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs kommuner bildas i enlighet 

med upprättat avtalsförslag. 

- besluta om att godkänna upprättat avtalsförslag avseende gemensam 

familjerätts Verksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs 

kommuner. 

- besluta om att godkänna upprättat avtalsförslag avseende gemensam 

familjerätts Verksamhet för Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs 

kommuner. 

Förslag till ny förbundsordning Kommunsamverkan Cura Individutveckling, 

Förslag till ändring av socialnämnds reglemente, Avtal om samverkan 

avseende familjerättsliga frågor i Cura Individutvecklings regi fö 

Karlshamn, Sölvesborg och Ronneby kommun, Dir: 2016-000744 

Ledamot från Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 

________________ 
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§ 46 Dnr 2017-000038 007 

Utlåtande avseende delårsrapport 2016 Cura 
individutveckling. 

 

Sammanfattning  

Cura Individutveckling är ett kommunalförbund med samtliga Blekinges 

kommuner som medlemmar.  

Revisorerna i Cura individutveckling överlämnar sitt utlåtande avseende 

delårsrapport per 2016-08-31 till kommunfullmäktige i Ronneby.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet.  

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 47 Dnr 2017-000047 023 

Beslut om förordnande som förvaltningschef för 
äldreförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Nuvarande förvaltningschef för Äldreförvaltningen i Ronneby kommun, 

Torill Skaar Magnusson, slutar sin anställning 2017-02-28 och har 

dessförinnan semester under tiden 2017-02-20 – 2017-02-28.  

Under tiden rekrytering av ny förvaltningschef pågår föreslås Helen Ahlberg, 

idag verksamhetschef och biträdande förvaltningschef inom 

Äldreförvaltningen, att för tiden fr o m 2017-02-20 och fram till att ny 

förvaltningschef tillträder tjänsten tillförordnas som förvaltningschef med 

tecknings- och attesträtt i enlighet med gällande delegationsordning.      

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Helen Ahlberg tillförordnas 

som förvaltningschef inom Äldreförvaltningen fr o m 2017-02-20 och fram 

till dess att ny förvaltningschef tillträder tjänsten.      

 

Deltar i debatten 

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 bifall för detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Helen Ahlberg tillförordnas 

som förvaltningschef inom Äldreförvaltningen fr o m 2017-02-20 och fram 

till dess att ny förvaltningschef tillträder tjänsten. 

________________ 

Exp: 

Kommundirektör, Magnus Widén 

Helene Ahlberg 

Äldrenämnden 

Personalenheten 
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§ 48 Dnr 2017-000003 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

Kommundirektören informerar om: 

- Föreläsning / Informationsspridning om Islamistiska strukturer 

- Restriktioner för vattentäckt 

- Miljömålen 

- Rekrytering av förvaltningschef för äldreförvaltningen. 

- Planberedning 

      

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 49 Dnr 2017-000005 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Inga inbjudningar har inkommit.      

________________ 
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§ 50 Dnr 2017-000006 101 

Delgivningsärenden 2017 

 

Sammanfattning  

Anonym Skrivelse angående oegentligheter i ett byggnadsärende 

Bengt-Olof och Monika Nilsson, Störande buller från vindkraftverk i Lilla 

Kulleryd 

Blekinge Tingsrätt, Underrättelse konkurs Maroli Studio AB 

Blekinge Tingsrätt, Underrättelse konkursgäldenär AN&DA AB 

Elisabeth Claesson, Hoppas på samarbete med mig utifrån mitt företag 

International EPSEIR Consultant - Swedguide 

Länsstyrelsen Blekinge Län, Angående utbyggnaden av det kommunala 

avloppsledningsnätet i norra Väbynäs, Ronneby kommun 

Länsstyrelsen Skåne, Angående begravningsombudens årsberättelser för 

verksamhetsåret 2015 

Nils-Erik Mattsson, Skrivelse angående nättaxe - textjustering till Ronneby 

Miljöteknik 

Migrationsverket, Inför att Migrationsverket tar över ansvaret för 

kommunanvisningar 2017 

Migrationsverket, Delutbetalning av statlig ersättning ska minska 

kommunernas ersättningsanspråk 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Aktuell information om 

civilt försvar 

Region Blekinge, Fler besökare övernattar i Blekinge 

Region Blekinge, Blekinge ska bli öppnare - alla ska ha tillgång till 

samhällets resurser 

Svenska Stadsnäts föreningen, Stadsnätens roll - skapa konkurrens och låga 

priser 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:56, 16:63, 16:64, 16:66, 

16:67, 16:68, 16:69, 16:70, 16:71,  

Växjö Tingsrätt, Mark och miljödomstolen, Domslut detaljplan för 

fastigheten Väby 5:3 Ronneby Kommun 
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Diverse skrivelse om Ronneby Kommun 

Deltar i debatten 

Ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall för detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet. 

________________ 

 

 

 


