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§ 51 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Malin Norfall (S) till att 

jämte ordförande justera protokollet. 

________________ 
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§ 52 Dnr 2017-000060 4003 

Information om miljöriskområde 

 

Sammanfattning  

Carl Johan Bernelid, avdelningschef vid avdelningen för tillsyn och prövning 

vid Länsstyrelsen i Blekinge län,  ger information om s.k. miljöriskområden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna 

Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Peter 

Bowin (V), Nicolas Westrup (SD) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 53 Dnr 2017-000061 4310 

Information om riksintresse i Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

Lars Olsson, avdelningschef för avdelningen samhällsutveckling och 

övergripande frågor och Jenny Bergkvist vid översyn för riksintressen och 

kulturmiljö från Länsstyrelsen i Blekinge Län ger information om Bräkne-

Hoby som riksintresseområde.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna Roger 

Gardell (L) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 54 Dnr 2017-000062 139 

Framtidens utmaningar för Enheten Arbetsmarknad 
och Integration 

Sammanfattning  

Roland Edwinsson, chef för enheten arbetsmarknad och integration och 

Sanna Nilsson, coach vid enheten för arbetsmarknad och integration ger 

information om enhetens arbete, resultat och framtida utmaningar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna 

Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L), Peter Bowin (V), Malin 

Norfall (S) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 55 Dnr 2013-000335 252 

Ersättningsanspråk fastighet Atle 1 

Jurist Sanja Gojkovic föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag:  

Sammanfattning  

Privatpersonerna GunElla och Bengt Abrahamsson har under flera år 

framställt ett ersättningsanspråk för sin sättningsskadade fastighet, Atle 1. I 

samtal med kommunens tjänstemän har GunElla och Bengt påtalat att de vill 

ha ett intyg (jfr föravtal, undertecknads anm.) där det framgår att kommunen 

åtar sig att ”lösa in” Atle 1 på Örvägen 1 i Ronneby. Detta med anledning av 

att grannfastigheterna och även den nu berörda fastigheten påstås ha drabbats 

av sättningsskador som kan ha orsakats av kommunens agerande. Nämnda 

grannfastigheten har kommunen, enligt tidigare tjänsteskrivelser, tagit på sig 

det ekonomiska ansvaret för.  

Bedömning 

Skadorna   

Atle 1 är belägen i ett område som byggts på en gammal byggtipp vilket i sin 

tur skapat problem med sättningar och sprickbildningar. Under årens lopp 

har kommunen genomfört en rad av åtgärder beträffande grannfastigheterna 

och även förvärvat flera av dem.   

Det är inte fastställt i domstol att det föreligger ett skadeståndsansvar mellan 

kommunen och privatpersonerna. De skador som ägarna till Atle 1 grundar 

sitt ersättningsanspråk kan i dagsläget bestridas av kommunen.  

Kommunen har tidigare hanterat ersättningsanspråk från de andra, berörda 

grannfastigheterna. I ärendet som avsåg Ymer 3 (dnr 2009-207) ”löste” 

kommunen in fastigheten, d.v.s. köpte det av ägarna i enlighet med 

överenskommen köpeskilling. 

 

Rättsliga förutsättningar 

Ronneby kommun är en juridisk person med rättshandlingsförmåga. Det 

innebär att kommunen som organisation kan iklä sig rättigheter och 

skyldigheter, ha fordringar och skulder, äga och avyttra tillgångar så länge 

det finns rättsligt stöd för ett sådant agerande. Det rättsliga stödet kan bl.a. 

grunda sig på politiska beslut som bygger på lagar, förordningar eller 

myndighetsföreskrifter. Det står kommunen fritt, att i egenskap av juridisk 

person vidta (vissa) åtgärder som avser kommersiella transaktioner av olika 

slag. I delegationsordningen för kommunstyrelsen, beslutad av KS den 7 
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april 2015 § 101, punkt 1.7 – 1.8 framgår det att kommunstyrelsens 

arbetsutskott kan träffa överenskommelser i mål och ärenden (…) upp till 2 

miljoner kronor. Begreppet ”ärenden” behöver inte syfta på tvister eller mål i 

domstol, utan kan tolkas till att omfatta utomrättsliga frågor, såsom det 

förevarande ersättningsanspråket. 

 

Undertecknad bedömer att den rättsliga formen för åtgärden som ägarna till 

Atle 1 begär måste förtydligas. Att utfärda ett intyg är inte ett sådant beslut 

som finns reglerat i kommunstyrelsens delegationsordning, se hänvisning 

ovan. I praktiskt hänseende innebär anspråket, som det är framställt, att 

ägarna vill att kommunen åtar sig att köpa in fastigheten vid en specifik 

tidpunkt eftersom den troligtvis kommer vara svår eller nästintill omöjlig att 

sälja med anledning av de skador fastigheten uppvisar. Intyget benämns 

nedan som ett föravtal (undertecknads anm.).  

 

Undertecknad framhåller att för att kommunen ska vara fastighetsrättsligt 

bunden måste ett köpeavtal i enlighet med jordabalken (1970:994) upprättas. 

Detta förslag mynnar enbart ut i ett föravtal, vilket innebär att ärendet inte är 

slutligt behandlat i och med detta förslag. För att Ronneby kommun med 

bindande verkan ska kunna förvärva fast egendom enligt jordabalkens regler, 

måste alltså ett separat beslutsförslag som tillmötesgår kraven i jordabalken 

skrivas till kommunfullmäktige. 

 

En marknadsmässig värdering av fastigheten bör göras vid en av parterna 

bestämd tidpunkt. 

 

Undertecknad lägger således fram följande förslag:  

I enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning, punkt 1.8, att 

kommunstyrelsens arbetsutskott träffar överenskommelse i form av föravtal 

med fastighetsägarna Bengt och GunElla Abrahamsson i fråga om deras 

fastighet Atle 1.   

 

Ärendets verkställighet bör enligt undertecknads bedömning överlåtas till 

Tekniska förvaltningen.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta: 

- att Ronneby kommun ska ingå ett föravtal med GunElla och Bengt 

Abrahamsson där Ronneby kommun i överenskommelse med parterna, åtar 

sig att köpa fastigheten vid en av parterna gemensamt avtalad tidpunkt och,  

- att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att värdera fastigheten och,  

- att parterna gemensamt utformar övriga villkor i föravtalet som bör regleras 

innan ett köpekontrakt ingås med GunElla och Bengt Abrahamsson och,  

- att kommunen påbörjar ett ärende för att förvärva fastigheten.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna 

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

Bowin (V) 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 att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

- att Ronneby kommun ska ingå ett föravtal med GunElla och Bengt 

Abrahamsson där Ronneby kommun i överenskommelse med parterna, åtar 

sig att köpa fastigheten vid en av parterna gemensamt avtalad tidpunkt och,  

- att Tekniska förvaltningen får i uppdrag att värdera fastigheten och,  

- att parterna gemensamt utformar övriga villkor i föravtalet som bör regleras 

innan ett köpekontrakt ingås med GunElla och Bengt Abrahamsson och,  

- att kommunen påbörjar ett ärende för att förvärva fastigheten 

________________ 

Exp: 

Sanja Gojkovic, jurist, kommunledningsförvaltningen  

Tekniska förvaltningen 
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§ 56 Dnr 2016-000533 101 

Sponsringspolicy  

Jurist Sanja Gojkovic föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag:  

Sammanfattning  

Undertecknad har på kommundirektörens initiativ getts i uppdrag att ta fram 

en sponsringspolicy som ska tillämpas i kommunens samtliga förvaltningar. 

Detta med anledning av att kommunen emellanåt får förfrågningar från 

organisationer, företag och föreningar om de kan få sponsring för aktiviteter 

och/eller arrangemang. Eftersom gränsdragningen mellan å ena sidan 

otillbörligt stödjande av enskilda och sponsring å andra sidan föreligger det 

behov av en policy som kan klargöra förhållningssättet för berörda 

handläggare.  

Bedömning 

Förslag till sponsringspolicy bifogas, se bilaga.  

 

Kommunallagen sätter upp begränsningar för hur och vad kommunen får 

befatta sig med. I 2 kap. 8 § kommunallagen framgår det att kommuner och 

landsting får genomföra åtgärder för att allmän främja näringslivet i 

kommunen. Individuellt riktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas 

bara om det finns synnerliga skäl föreligger för det. Däremot finns det inget 

principiellt förbud mot att kommunen får befatta sig med sponsring. Enligt 

Dalman m.fl. (författare till Kommunallagen med kommentarer och praxis, 

5:e upplagan) framlyfts att sponsring av kommunal verksamhet bör vara 

tillåten under förutsättning att den inte kommer i konflikt med 

objektivitetsprincipen i regeringsformen. Effekterna av sponsring måste även 

bedömas utifrån likställighetsprincipen, 2 kap. 1 § kommunallagen. 

Därutöver ska särskild försiktighet iakttas när det rör sig om sponsring i 

verksamhet som innefattar myndighetsutövning, t.ex. skola, vård och 

omsorg.  

 

Syftet med policyn är att förvaltningen inom kommunen ska veta hur den ska 

förhålla sig till diverse förfrågningar. Det finns ett behov av att renodla 

förfrågningarna och handläggningen av sponsringsfrågor, då dessa kräver en 

skarp avgränsning mot förfrågningar som egentligen bör handläggas som 

bidrag. En policy syftar även att till hjälpa kommunen att hålla sig inom 

kommunallagens bestämmelser på området. Policyn ger förutsebarhet och 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(57) 
2017-02-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

tydlighet för den enskilde kommunmedlemmen eftersom policyn anger 

under vilka förutsättningar ett sponsringsavtal kan tänkas. Slutligen ger en 

policy även trovärdighet i handläggningsprocessen avseende dessa frågor.  

Förslag till beslut 

Undertecknad föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå 

kommunfullmäktige att anta sponsringspolicy för Ronneby kommun.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna 

Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Tommy 

Andersson (S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

förändringen att sista meningen i första stycket under rubriken 

”sponsringsavtalets innehåll” stryks.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta sponsringspolicy för Ronneby kommun med 

förändringen att sista meningen i första stycket under rubriken 

sponsringsavtalets innehåll: ”Sponsring ska företrädesvis ske i form av varor 

eller tjänster, inte i form av exempelvis kontanta medel ”(s 3) stryks. 

Sponsringspolicy för Ronneby kommun (Dnr: 2016/533 nr. 20)  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Sanja Gojkovic, jurist, kommunledningsförvaltningen 
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§ 57 Dnr 2016-000343 214 

Hyresavtal och ersättningsanspråk avseende 
verksamhet i lokaler på Ronneby 1:27 Östra Piren 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tillställts ett ersättningskrav på 3 000 000 kronor från 

bolaget Allt i Marin Ronneby AB. Bolaget har haft verksamhet på Östra 

Piren i Ronneby kommun. Bolaget (nedan benämt AiM) påstår sig lidit 

skada på grund av kommunens agerande. Undertecknad, jurist Sanja 

Gojkovic, i samråd med Ronneby kommuns ombud, Markus Sanderfelt från 

Gärde & Partners framställt ett förslag till hur hyrestvisten och 

ersättningskravet kan hanteras.  

Bedömning 

AiM har framställt ett ekonomiskt krav via ombud på 3 000 000 kronor. AiM 

har flera grunder för sitt anspråk, både på inomobligatorisk och 

utomobligatorisk grund. AiM hävdar att kommunen dels inte har uppfyllt sin 

del av hyresavtalet och hyreslagen och hävdar rätt till ersättning i enlighet 

med jordabalken 12 kap. 57 och 58 b §§. Därutöver hävdar AiM att 

företrädare från kommunen har gett felaktig information till företrädare för 

bolaget, vilket har orsakat en ekonomisk skada.  

 

Undertecknad och kommunens ombud är överens om processriskerna. En 

förlikning är ett billigare och snabbare sätt att avsluta ärendet.  

 

I samråd med ombudet har en värdering av aktierna i AiM gjorts. Med 

anledning av detta resultat har kommunens ombud Markus Sanderfelt tagit 

fram ett förslag på en förlikningssumma, se bilaga C. Undertecknad 

instämmer med ombudets bedömning i övrigt.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott får, i enlighet med kommunstyrelsens 

delegationsordning beslutad av KS den 7 april 2015 § 101 punkt 1.8, ingå 

förlikning för kommunens räkning. Förslagets utformning är således i 

enlighet med kommunens delegationsordning.  
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Denna skrivelse refererar till handlingar där vissa av uppgifterna är 

sekretessreglerade i enlighet med offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400).   

Detaljerad beskrivning av aktievärderingen och rättslig analys finns i bilaga 

B och C.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta:  

att låta Markus Sanderfelt förhandla å Ronneby kommuns vägnar om 

förlikning med Allt i Marin Ronneby AB och,  

att ge Markus Sanderfelt en maximigräns i förhandlingarna,   

att för beslutets verkställighet ge kommunstyrelsens ordförande delegation 

att skriva under förlikningsavtalet för Ronneby kommuns vägnar.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna 

Nicolas Westrup (SD), Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Peter 

Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att bestrida 

ersättningsanspråket.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bestrida ersättningsanspråket 

från Allt i Marin Ronneby AB avseende verksamhet i lokaler på Ronneby 

1:27 Östra Piren. 

________________ 

Exp: 

Magnus Widén, kommundirektör 

Sanja Gojkovic, kommunledningsförvaltningen  

Magnus Graad, tekniska förvaltningen  

Patrik Hellsberg, tekniska förvaltningen 
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§ 58 Dnr 2016-000472 192 

Besvarande av motion från Willy Persson (KD) 
angående buskar och sly på slänten mellan Knut 
Hahnskolan och Älgbacken. 

Upphandlingssamordare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:   

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) föreslår i en motion från 

2016-08-22 att återstående buskväxtlighet grävs bort och gräsyta anläggs på 

slänten mellan Knut Hahnsskolan och Älgbacken. 

Motionären menar att alltsedan den stora ombyggnaden av Knut 

Hahnsskolan blev klar 2004 har buskväxtligheten på slänten varit föremål för 

diskussion vid olika tillfällen. Vid ett tillfälle kapade parkenheten ner ett 

antal buskar för att skolan skulle vara synlig från vägen, men tyvärr växte 

dom upp igen då man inte grävde upp rötterna. För ett par år sedangrävdes 

det upp buskar på en sträcka och gräsmatta anlades. Men det återstår en 

relativt stor sträcka för att slänten ska bli bra. Motionären har haft detta uppe 

i BRÅ, för borttagandet av buskage skulle även vara en bra 

brottsförebyggande åtgärd.  

Bedömning 

Motionen har remitterats till Tekniska förvaltningen. Av yttrandet framgår 

det att efter kontroll med verksamhetschefen i skolan så har 

överenskommelse träffats om att ta bort buskarna. Buskaget kommer att tas 

bort under våren 2017 som en del i integrationsprojektet. Träden kommer att 

lämnas kvar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Att Tekniska förvaltningen ges i uppdrag att under våren 2017 ta bort 

buskarna 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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 yrkade 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige:  

- att bifalla motionen och  

- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att under våren 2017 ta bort 

buskarna.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 59 Dnr 2016-000077 101 

Besvarande av motion från Sverigedemokraterna 
angående att utreda tillgången till vaktmästare i de 
kommunala skolorna 

Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sverigedemokraterna i Ronneby kommun har inkommit med en motion där 

de föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

-Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda hur tillgången till vaktmästare såg ut 

på de skolor som fanns innan kommunaliseringen genomfördes. 

-Att uppdra åt lämplig nämnd att utreda kostnaden idag för att uppnå den 

"mängd" med vaktmästare som fanns på skolorna innan kommunaliseringen, 

och återkomma till kommunfullmäktige med en kostnadsberäkning 

SD Ronneby 

Bedömning 

Då vaktmästarorganisationen flyttades i sin helhet till Tekniska förvaltningen 

2016-07-01 med ett sparkrav på 2.5 miljoner kr gör Tekniska förvaltningen 

bedömningen att varje skolenhet inte kan bemannas med en egen 

vaktmästare. 

Vad gäller ansvarsområde har detta definierats i förarbetena med att flytta 

vaktmästarorganisationen i en gränsdragningslista som är tydlig och 

kommunicerad med berörda parter. 

 

I och med överförandet till tekniska förvaltningen har vaktmästarnas 

arbetsuppgifter renodlats. 

Tekniska förvaltningen har även fått i uppdrag att redovisa en utredning med 

konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet motsvarande 2500 tkr 

ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att motionen anses besvarar i och med att tekniska 

förvaltningen kommer att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning 

av den nya vaktmästarorganisationen.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Nicola Westrup (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad i och med att 

tekniska förvaltningen kommer att redovisa en utredning med 

konsekvensbeskrivning av den nya vaktmästarorganisationen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 60 Dnr 2012-000434 109 

Besvarande av motion från tjänstgörande ersättare 
Johannes Chen, KD, om utökning av vaktmästare vid 
skolorna 

Utredare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunen undersöker möjligheten till att ha 

färre skolenheter än 5-6/vaktmästare och att fastighetsmästarens 

ansvarsområde tydliggörs 

Bedömning 

Då vaktmästarorganisationen flyttades i sin helhet till Tekniska förvaltningen 

2016-07-01 med ett sparkrav på 2.5 miljoner kr gör Tekniska förvaltningen 

bedömningen att varje skolenhet inte kan bemannas med en egen 

vaktmästare. 

Vad gäller ansvarsområde har detta definierats i förarbetena med att flytta 

vaktmästarorganisationen i en gränsdragningslista som är tydlig och 

kommunicerad med berörda parter. 

I och med överförandet till tekniska förvaltningen har vaktmästarnas 

arbetsuppgifter renodlats. 

Tekniska förvaltningen har även fått i uppdrag att redovisa en utredning med 

konsekvensbeskrivning av hur effektiviseringskravet motsvarande 2500 tkr 

ska verkställas med helårseffekt fr.o.m. 2017 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som föreslår 

kommunfullmäktige att motionen anses besvarar i och med att tekniska 

förvaltningen kommer att redovisa en utredning med konsekvensbeskrivning 

av den nya vaktmästarorganisationen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att motionen anses vara besvarad i och med att 

tekniska förvaltningen kommer att redovisa en utredning med 

konsekvensbeskrivning av den nya vaktmästarorganisationen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 61 Dnr 2016-000286 109 

Besvarande av medborgarförslag trottoarer/gålinjer 
och vägbulor på Utmarksvägen 

Projektledare  för Gata/Trafik Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Medborgarförslaget som har inkommit till Tekniska förvaltningen innehåller 

en rad av olika förslag på att hur kommunen ska trafiksäkra Utmarksvägen 

gentemot höga hastigheten, genomfartstrafiken och att anlägga GC-bana för 

de oskyddade trafikanterna. 

I medborgarförslaget berörs även vissa händelser so har uppkommit på 

Utmarksvägen.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen har haft några gånger mätningar på antal fordon och 

hastigheten på Utmarksvägen.  

Resultatet av mätningarna har lämnats till Polisen för att vidta åtgärder. 

För att kunna bemöta och åtgärda de fysiska förslagen i medborgarförslaget 

har tekniska förvaltningen för avsikt att se över möjligheterna för dessa och 

om möjigt börja arbetet med lite enklare åtgärder nästa år.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Ronneby kommun att besluta förslaget är 

besvarat.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 62 Dnr 2016-000688 049 

Ansökan om bidrag för färdigställande av Ronneby 
Horse Center. 

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag:  

Sammanfattning  

Ryttarföreningen har ställt frågan om att utveckla ridhuset med ett antal 

åtgärder.  

Bedömning 

Vi ställer oss positiva till att investeringarna görs. Flera av investeringarna är 

kostnadsdrivande både gällande driftskostnader och underhållskostnader, 

dessa kostnader måste beräknas och tillföras budget. Inga åtgärder görs utan 

genomgång och godkännande av kommunen. Om man avser att de nya 

”entréerna” ska vara utrymningsvägar så måste även 

brandskyddsdokumentation, skyltning och utrymningstavlor uppdateras.  

Förslag till beslut 

Att FoK redovisar ett komplett underlag gällande genomförande och 

budgetförändringar för TF innan genomförande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna 

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

Bowin (V). 

Yrkanden 

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

tekniska förvaltningen för en kostnadsberäkning. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet till 

tekniska förvaltningen för en kostnadsberäkning och komplett redovisning 

gällande genomförande och budgetförändringar innan genomförande. 

________________ 

Exp: 

Ola Liljerum, tekniska förvaltningen  
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§ 63 Dnr 2014-000183 253 

Järnavik 3:1 - Försäljning av Järnaviks camping 

Mark- och fastighetsförvaltare Eva Lydin föredrar ärendet och lämnar 

följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Stefan Nilsson som drivit Järnaviks Camping i många år önskar köpa 

campingen för att kunna investera i anläggningen.  

Bedömning 

Köparen hyr campingverksamheten genom avtal med Fritidsenheten. 

Dessutom arrenderar han ängen bakom campingen som arrangemangsyta av 

Tekniska förvaltningen. 

Parterna är överens om att mark enligt bilaga A ska ingå i köpet.  

Köparen äger redan vissa av byggnaderna på området, bilaga B. 

Köparen önskar att byggnader enligt bilaga C ska ingå i köpet på ofri grund. 

 

I översiksplanearbetet finns ett förslag på vilket område som kan användas 

som campingområde och vilket område som kan användas för 

bostadsbebyggelse. Köparen är mycket intresserad av att i nästa steg köpa till 

det området.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott godkänner förslaget till försäljning och 

återremitterar ärendet till Tekniska Förvaltningen för värdering och 

avtalsförslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna 

Tommy Andersson (S), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), Kenneth 

Michaelsson (C) och Peter Bowin (V).  

Yrkanden 

Ledamot Tommy Andersson (S) yrkar på återremiss av ärendet. 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet ställer sig 

positiva till den föreslagna indelningen och försäljningen samt remittera 

ärendet till tekniska förvaltningen för värdering och avtalsförslag.  
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Propositionsordning 1  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på om ärendet ska 

avgöras i dag eller återremitteras och finner att kommunstyreselsens 

arbetsutskott beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

Propositionsordning 2  

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på eget yrkande och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ställa sig positiv till den 

föreslagna indelningen samt att remittera ärendet till tekniska förvaltningen 

för värdering och avtalsförslag. 

 

Deltar inte i beslutet 

Malin Norfall (S) och Peter Bowin (V) deltar inte i beslutet.  

________________ 

Exp: 

Eva Lydin, tekniska förvaltningen  
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§ 64 Dnr 2017-000027 253 

Åkern 1 - Markförsäljning Viggen Öst 

Mark- och fastighetsförvaltare Eva Lydin föredrar ärendet och lämnar 

följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

DJ Ronneby önskar köpa Åkern 1 för uppförande av verksamhetslokaler.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Tommy 

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bilagt avtal. 

 

Åkern 1- kontrakt för köp av fastighet (Dnr: 2017/27 Nr.10)  

Karta Åkern 1 (Dnr: 2017/27 Nr.40) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(57) 
2017-02-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 2017-000064 011 

Landsbygdspolitiskt program, Handlingsplaner 2016-
2019, rapport för 2016 

Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag:  

Sammanfattning  

Nya handlingsplaner till kommunens Landsbygdspolitiska program för åren 

2016-2019 antogs av KF i aug 2016. I beslutet ingick att dessa 

handlingsplaner ska redovisas en gång per år.  

Bedömning 

Handlingsplanerna antogs i augusti varför årets arbete kom igång sent. 

Arbetet med att förankra handlingsplanerna ute i verksamheterna pågår men 

vi har valt att vänta med redovisning från dem till nästa år. 

Landsbygdsutvecklaren redovisar i denna rapport för årets arbete.  

Förslag till beslut 

Att notera årsrapporten.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera årsrapporten till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 66 Dnr 2016-000757 101 

Internkontrollplan 2017 - 
Kommunledningsförvaltningen 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag på internkontrollplan 

2017 

Bedömning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2017 för 

kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

kommunledningsförvaltningens förslag till internkontrollplan 2017 för 

kommunstyrelsen (exklusive tekniska)  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________  

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 67 Dnr 2017-000081 054 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
redskapsbärare 

Gatu- och parkchef Patrik Hellsberg föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag:  

Sammanfattning  

Gatu/Park enhetens maskiner för verksamheten är åldersstigna och har 

orimligt höga underhållskostnader samt är för verksamheten inte optimala. 

Gatu/Park enheten önskar därför köpa in ändamålsenliga maskiner som är 

mer flexibla och kan användas året runt i båda verksamheterna, både 

snö/halkbekämpning/sopning samt i grönyteskötsel.  

Bedömning 

Att byta in gamla maskiner samt köpa en ny redskapsbärare ökar 

flexibiliteten i verksamheten och minskar kosrnaderna för reparationer och 

underhåll.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSAU att fastställa förfrågningsunderlaget 

för inbyte av gamla maskiner samt inköp av ny redskapsbärare.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget för inbyte av gamla maskiner samt inköp av ny 

redskapsbärare. 

FFU (Dnr: 2017/81 Nr.10) 

________________ 

Exp: 

Patrik Hellsberg, tekniska förvaltningen 
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§ 68 Dnr 2017-000040 453 

Förslag till beslut rörande överlåtelse av 
huvudmannaskapet för saneringsåtgärder vid Backaryd 
Sågverk till SGU 

Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad föredrar ärendet 

och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Genom skrivelse till länsstyrelsen 2016-12-22 har SGU lämnat 

avsiktsförklaring att åtaga sig huvudmannaskapet för att med bidrag från 

Naturvårdsverket genomföra återstående åtgärder på det förorenade området 

Backaryds Sågverk, fastigheten Backaryd 1:75. Kommunen skulle därmed 

befrias från det huvudmannaskap man åtog sig genom beslut i KS 2005-11-

08 § 251 (Dnr 2005.242). En förutsättning för SGU:s formella beslut om 

huvudmannaskapet är att en sådan överlåtelse är politiskt förankrad i 

kommunen. 

 

Åtgärdsutredning och riskvärdering för objektet har tidigare utförts av WSP 

med kommunen som huvudman och uppdragsgivare. Detta finns redovisat i 

WSP rapport daterad 2009-11-17. KS beslutade 2010-04-13 § 99 (Dnr 

2010/106) att godkänna ett av de åtgärdsalternativ som WSP föreslagit och 

gav dåvarande Byggnadsnämnden i uppdrag att ansöka om bidrag för 

saneringen. Efter kommunens omorganisering, där den sammanslagna Miljö- 

och byggnämnden har tillsynsansvar för förorenade områden, har uppdraget i 

stället kommit att ligga hos Tekniska nämnden. Genomförande av 

efterbehandling har av olika anledningar inte kommit till stånd, och eftersom 

det gått så lång tid sedan de tidigare utredningarna gjordes behövs nu 

uppdatering och komplettering av dessa innan man kan gå vidare till 

planering och genomförande av konkreta åtgärder. 

 

Det arbete som återstår för objektet är reviderad åtgärdsutredning, 

riskvärdering, projekteringsdirektiv m.m. samt därefter projektering och 

genomförande av relevant efterbehandling. Länsstyrelsen bedömer det troligt 

att statligt bidrag för utredningar och åtgärder kommer att lämnas efter 

ansökan från den som åtagit sig huvudmannaskapet. 
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Om SGU blir huvudman för utredningar och åtgärder kommer detta att 

utföras i löpande samverkan med Tekniska förvaltningen, Miljö- och 

byggnadsförvaltningen och länsstyrelsens funktion Förorenade områden.  

Bedömning 

Backaryds Sågverk är ett av de förorenade områden i länet som enligt 

länsstyrelsen bör prioriteras för efterbehandling. SGU har särskild 

kompetens och erfarenhet för att leda sådana projekt och har redan förut 

gjort så med två objekt i Ronneby kommun, nämligen Bräkne-Hoby 

Byggservice och Möljeryds Sågverk. Kommunen har sämre förutsättningar 

att stå som huvudman och bör därför ställa sig positiv till SGU:s erbjudande.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till SGU:s avsikt att begära 

huvudmannaskapet för utredningar och efterbehandlingsåtgärder gällande 

det förorenade objektet Backaryds Sågverk, fastigheten Ronneby Backaryd 

1:75 (F1081-0009).  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget,  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson(M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att ställa 

sig positiv till SGU:s avsikt att begära huvudmannaskapet för utredningar 

och efterbehandlingsåtgärder gällande det förorenade objektet Backaryds 

Sågverk, fastigheten Ronneby Backaryd 1:75 (F1081-0009). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 69 Dnr 2015-000637 261 

Parkeringsarrende Ronneby 25:32 samt 25:34 

Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad föredrar ärendet 

och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har uppvaktats av Soft Center AB avseende erbjudande 

om att allmänheten även i fortsättningen skall beredas möjlighet att parkera 

kostnadsfritt på befintliga parkeringsplatser inom fastighet Ronneby 23:32 

samt 25:34.  

Bedömning 

Bifogat avtal om 25 år är upprättat i samråd, och kommunens kostnad för 

denna rättighet är totalt 120 tkr.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att besluta om bilagt 

arrendeavtal till en kostnad om 120 tkr. Finansiering via redan fastställd 

investeringspost ”diverse mindre investeringar Gatu- och parkenheten”.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna Malin 

Norfall (S) 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 att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att godkänna bilagt arrendeavtal till en kostnad 

om 120 tkr. Finansiering sker via redan fastställd investeringspost ”diverse 

mindre investeringar Gatu- och parkenheten”. 

Avtal (Dnr: 2015/637 Nr.10) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 70 Dnr 2016-000243 319 

Budgetuppdrag- Utreda förutsättningarna för att bygga 
om vägbron i hamnen för att möjliggöra mer båttrafik i 
ån. 

Förvaltningschef för tekniska förvaltningen Magnus Graad föredrar ärendet 

och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har i budget 2016 erhållit uppdrag angående att 

utreda förutsättningarna för att bygga om vägbron över ån vid Ronnebyhamn 

för att på så sätt möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån. Då inga 

utredningsmedel tilldelats har Tekniska förvaltningen genomfört utredningen 

på ett mycket övergripande plan och berör i sin utredning endast frågorna 

kring möjlighet till genomförande samt investerings-, drift- och 

underhållskostnader. Huruvida projektet bör genomföras eller ej lägger inte 

Tekniska förvaltningen någon aspekt på varför detta inte berörs i 

utredningen.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att det är fullt möjligt att anlägga 

en öppningsbar bro över Ronnebyån vid Ronnebyhamn. Vid handläggningen 

har vi tittat närmare på en motsvarande bro, Universitetsbron i Malmö 

(2004), och de siffror vi beskriver är omarbetade jämfört med det projektet. 

 

Skall öppningsbar bro anläggas vid Ronnebyhamn är vår bedömning att detta 

bör ske som en vridbar bro. Detta medför följande uppskattade kostnader: 

Investeringskostnad (exkl. byggherrekostnader), ca 40 Mkr 

Byggherrekostnader, ca 5 Mkr 

Kostnader för flytt av elanläggning mm, ca 1 Mkr 

Driftkostnad (maj-sept), minst 500 tkr/år 

Underhållskostnad, minst 500 tkr/år 

 

Inför ev. vidare planeringsuppdrag måste närmare geotekniska utredningar 

samt myndighetskontakter tas för att reda ut förutsättningarna avseende 

geoteknik, miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i detalj, något 

som ej studerats inom ramen för denna utredning. 
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Problemställningar som behöver lyftas ytterligare inför ev. vidare 

handläggningsönskemål är omgivningspåverkan av öppningsbar bro, både 

under entreprenadtiden respektive under kommande driftskede. I samband 

med byggnation, vilken grovt uppskattas till ca 1 år kommer trafiken tidvis 

tvingas vara avstängd längs Hamnvägen och Reddvägen. Dessutom kommer 

öppningstillfällen under drifttiden orsaka motsvarande begränsningar. 

Speciellt drabbade blir i dessa fall de verksamheter inom närområdet som är 

beroende av transporter till och mellan verksamhetsytor på olika sidor av 

Ronnebyån.  

 

Samhällsekonomisk påverkan av ett eventuellt projektgenomförande har inte 

beräknats.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen gör en inledande bedömning att en vridbar 

öppningsbar bro är möjlig att genomföra över Ronnebyån vid Ronnebyhamn. 

Investeringskostnad uppskattas grovt till någonstans mellan 45-50 Mkr samt 

drift- och underhållskostnader till drygt 1 Mkr/år. 

 

Inför ev. vidare planeringsuppdrag måste närmare geotekniska utredningar 

samt myndighetskontakter genomföras för att reda ut förutsättningarna 

avseende geoteknik, miljöförutsättningar, planförutsättningar mm mer i 

detalj, något som ej studerats inom ramen för denna utredning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna Malin 

Norfall (S), Nicolas Westrup (SD) och Roger Gardell (L).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återrapporteringen av 

uppdraget godkänns.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna uppdraget om att utreda förutsättningarna 

för att bygga om vägbron över ån vid Ronnebyhamn för att på så sätt 

möjliggöra mer båttrafik i Ronnebyån. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 71 Dnr 2016-000516 880 

Förslag till ny biblioteksplan för Ronneby Kommun 
2016-2019 

Utdrag ur fritid- och kulturnämndens sammanträdesprotokoll 2016-11-17 § 

178: 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet:  

Fritid- och kulturnämnden har översänt Biblioteksplanen på remiss till 

utbildningsnämnden. Under § 126/2016 har utbildningsnämnden lämnat 

Följande yttrande: 

 

”Ett förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun har arbetats fram 

under våren 2016 av personal från fritid- och kulturförvaltningen och från 

utbildningsförvaltningen. Underlagen från de båda förvaltningarna har 

sammanställts till ett gemensamt förslag till biblioteksplan och skall antas av 

respektive nämnd samt efter bifall, i kommunfullmäktige. Planen föreslås 

gälla under tiden 2016-2019 och vara vägledande för bibliotekens 

Verksamhetsinriktning under aktuell period 

 

Vidare anför bitr förvaltningschef Inger Hjort följande i yttrandet; I sak är 

Biblioteksplanen okontroversiell då uppdraget är definierat genom 

Bibliotekslagen och Skollagen. Målen och uppdragen liksom ambitionerna 

är väl beskrivna. Omvärldsbevakning och den digitaliserade världen 

behöver hanteras med källkritik och kunskap. 

 

Det är för övrigt tveksamt om elevantal baserade på ett nuläge behöver vara 

så exakta som de redovisas. Redan ht 2016 är elevantalen passé av den 

anledning som nämns i texterna - antalet nyanlända ökar - för Ronneby 

skolområde är elevtalen i grundskolorna totalt + ca 175 och för Kallinge 

skolområde + ca 190 elever mer, än de som gällde i våras. 

 

En mera verksarnhetsinriktad fråga gäller skolbibliotekens situation och 

utveckling. Enda grundskolan med egen skolbibliotekarieresurs (75 %) är 

Snäckebacksskolan. 
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I ett flertal av grundskolorna finns en lärare med ett avdelat ansvar för 

skolans bibliotek. Standarden i dessa skolbibliotek och den avsatta 

lärarresursen är knappast kvalitetssäkrad vittnar flera rektorer om. Några 

skolor har utökat sin boksamling genom att man fått överta böcker från 

nedlagda filialbibliotek”.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-11-17 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna det reviderade förslaget till 

Biblioteksplan för Ronneby kommun.  

Att under punkt 1 Biblioteket som mötesplats, sidan 5, göra ett tillägg: 

Säkerställa tillgängligheten och utveckling avseende biblioteken i 

kommunens ytterområden. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamot Malin 

Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet återremitteras samt 

att fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att ta fram mätbara mål samt en 

definition av vad som menas med skolbibliotek. 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till Roger Fredrikssons (M) yrkande.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet om förslag 

till biblioteksplan för Ronneby kommun samt uppdra fritid- och 

kulturnämnden att ta fram mätbara mål samt en definition av begreppet 

skolbibliotek. 

________________ 

Exp: 

Thomas Andersson, fritid- och kulturförvaltningen  

Fritid-och kulturnämnden 
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§ 72 Dnr 2016-000290 732 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6f§ 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 

Utdrag ur äldrenämnden sammanträdesprotokoll 2017-01-18 § 7: 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet: 

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

IIII, 2016, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  

Äldrenämndens beslut 2017-01-18  

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 73 Dnr 2017-000012 101 

Delegationsbeslut 2017 

 

Sammanfattning  

 Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Sammanställning av delegationsbeslut, tekniska förvaltningen 

(Dnr: 2017/12 Nr.50)  

 Återrapportering av delegationsbeslut, personal (Dnr: 2017/15 Nr. 

40)  

 Återrapportering av delegationsbeslut, äldrenämnden (Dnr: 

2017/12 Nr.30) 

 Delegationsbeslut avseende ökad rondering med väktare (Dnr: 

2017/12 Nr.20) 

 Återrapportering av delegationsbeslut, personal (Dnr: 2017/15 

Nr.10)  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera redovisade 

delegationsbeslut till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisade 

delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 
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§ 74 Dnr 2017-000096 261 

Arrende Naturbruksgymnasiet 

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Sporren rid och Körsällskap har idag ett samarbete med 

naturbruksgymnasiet. De önskar att arrendera mark intill ridhuset för att 

anlägga en paddock. För att få bidrag till detta så behöver arrendetiden vara 

tio år. Utbildningsförvaltningen har initierat frågan till oss.  

Förslag till beslut 

Att Tekniska Förvaltningen får i uppdrag att skriva ett tio årigt arrendeavtal 

med Sporren.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att uppdra åt tekniska förvaltningen att skriva ett tio årigt arrendeavtal med 

Sporren. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 75 Dnr 2017-000084 101 

Intern kontroll 2016, Tekniska förvaltningen 

Utvecklingssamordnare för tekniska förvaltningen Emelie Stenborg  

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har under 2016 kontrollerat följande moment: 

 Efterlevnad av arbetsmiljöplan i projekt 

 Kontroll av köptrohet 

 Kontrollera av tid och temperatur varmhållning mat 

 Kontroll av service och bemötande på skolrestauranger 

 Kontroll av service och bemötande vid felanmälan. 

 Kontrollera i Xpand så ärenden åtgärdas och återkopplas inom rimlig 

tid 

 Kontroll av kvalitet på RUS-samtal 

 Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro 

 Kontrollera efterlevand av frånvarorutin vid semester 

 Kontroll av att anmärkningar vid skyddsrond åtgärdas 

 Kontroll av antal fordon 

 Kontroll av fordons utrustning 

 Kontroll av vilka fordon som används vid tjänsteresor 

 Kontroll av vilka färdmedel som används vid tjänsteresor 

 

Av dessa kontrollmoment visade följande på avvikelse: 

 Kontroll av köptrohet (Kostenheten) 

 Kontrollera av tid och temperatur varmhållning mat (Kostenheten) 

 Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro (Kostenheten) 

 Kontrollera efterlevnad av frånvarorutin vid semester (Kostenheten) 

 Kontroll av att anmärkningar vid skyddsrond åtgärdas (Kostenheten) 

 Kontroll av vilka fordon som används vid tjänsteresor (TF) 
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 Kontroll av vilka färdmedel som används vid tjänsteresor (TF) 

 

De flesta avvikelser beror inte på bekräftad brist i verksamheten utan att 

metoden för kontroll inte varit tillfyllest eller att åtgärder pågår. I något fall 

är det svårt för verksamheterna att påverka utfallet av den interna kontrollen.  

 

I vilket fall som helst finns åtgärder planerade för att bättre både kontrollera 

och åtgärder i verksamheten. Arbetet med internkontroll kommer också att 

disponeras om under 2017 för att göra arbetet effektivare.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att KSau föreslår KS att notera 

informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna 

Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) och Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kostenheten får i uppdrag att 

till kommunstyrelsens arbetsutskott återkomma med en återrapportering av 

de upptäckta avvikelserna. 

I övrigt bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar: 

- att uppdra åt kostenheten att till kommunstyrelsens arbetsutskott 

återkomma med en återrapportering av avvikelserna. 

- att föreslå kommunstyrelsen besluta att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Emelie Stenborg, tekniska förvaltningen 

Kostenheten  
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§ 76 Dnr 2016-000718 020 

Policy för distansarbete 

Personalchef Kristina Wramsby föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag:  

Sammanfattning  

Bakgrunden finns i ” Ronneby kommuns miljömål” 2014-2016 som antogs 

30 januari av KF 2014§20. Lokalt mål nr 12 innebär att ”Minska resandets 

miljöpåverkan från anställda i kommunen och dess helägda bolag”.  

Etappmål 12a, ”Alla chefer i kommunen har fått information om 

distansarbete.”   

Med distansarbete avses att arbeta på annan geografisk plats än den ordinarie 

arbetsplatsen, med uppgifter som normalt utförs på den ordinarie 

arbetsplatsen.  Omfattningen är vanligen 8-16 timmar per vecka. Skriftligt 

avtal om distansarbete skall finnas, och det är förvaltningschef har 

delegation att besluta.  

För att ha en korrekt och enhetlig information om möjligheten till 

distansarbete, behövs ett policydokument, följt av fastställda riktlinjer och en 

information om hur ett avtal kan skrivas.  

Personalenheten har tagit fram ett förslag till policy för distansarbete, där det 

framgår att hänsyn ska tas arbetsmiljöansvar, säkerhetsaspekter samt 

ansvarsfrågor om eventuell utrustning.  

I förslaget framgår att distansarbete inte får medföra att kravet på en effektivt 

bedriven verksamhet eftersätts eller att servicen gentemot 

kommunmedborgarna och/eller internt i kommunen försvåras. Distansarbetet 

ska ha ett mervärde både för arbetsgivaren och för den anställde. 

När policyn är fastställd och efterföljande riktlinjer är klara, kan den 

information som efterfrågas i Etappmål 12a, ges till alla chefer.  

 

Förslaget har beretts i personalberedningen den 9 januari 2017.  

Bedömning 

Syftet med denna policy är att tydligt beskriva att det finns en möjlighet att 

avtala om distansarbete, samt att underlätta för arbetsgivaren att hantera 

frågan på ett korrekt sätt Policyn med efterföljande riktlinje ska förebygga 

att det uppstår oklarheter om t ex ansvarsfrågan. Policyn ska vara styrande 

för alla chefer och medarbetare i Ronneby kommun.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

föreslås besluta att Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta den 

föreslagna policyn för distansarbete.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) samt ledamöterna Malin 

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S) 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 att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta den föreslagna policyn för distansarbete. 

Policy för distansarbete (Dnr: 2016/718 Nr.30)  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 77 Dnr 2016-000719 020 

Plan för marknadsföring mot arbetsmarknaden 

Personalchef Kristina Wramsby föredrar ärendet och lämnar följande 

beslutsförslag:  

Sammanfattning  

I Kommunstyrelsens yttrande § 281, Remiss från revisionen – uppföljning av 

2012 och 2013 års revisonsgranskningar, beslutades bl a följande:  

- Att personalenheten får i uppdrag att i samband med budgetberedning 

hösten 2016, presentera förslag till marknadsföringsplan för åren 2017-2018, 

utifrån samma modell som 2016.  

Bedömning 

I den föreslagna planen ingår att fortsätta med, samt utveckla, de aktiviteter 

som påbörjats eller genomförts under 2016. Det handlar om att synas på 

mässor, arbetsmarknadsdagar, högskolor, gymnasier och även år 7-9. Dessa 

aktiviteter sker i nära samarbete med verksamheterna. 

Dessutom ingår att utveckla annonsering i olika slags media, och att 

marknadsföra sig på de webbplatser och i de sociala media, där målgrupper 

ofta söker efter arbetstillfällen.  

Förslaget har beretts i personalberedningen den 9 januari 2017.  Där 

föreslogs att planen endast omfattar 2017. Plan som gäller 2018 kan istället 

presenteras i samband med budgetberedningen inför 2018.  

I beredningen föreslogs också att planen ska innehålla de 

kompetensutvecklingsinsatser som görs i samarbete med vuxenutbildningen.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att kommunstyrelsen att 

godkänna ”Plan för marknadsföring mot arbetsmarknaden” i enlighet med 

beslut i ovanstående yttrande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Kenneth Michaelsson (C) och Nicolas Westrup 

(SD). 
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Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att en aktivitet för att marknadsföra 

kommunens olika arbeten på hemsidan tillförs planerade aktiviteter för 2017.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

godkänna ”plan för marknadsföring mot arbetsmarknaden” med tillägget att 

en aktivitet för marknadsföra kommunens olika arbeten på hemsidan tillförs.  

Plan för marknadsföring mot arbetsmarknaden (Dnr: 2016/719 Nr.30) 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 78 Dnr 2017-000086 730 

Förslag till ny författningssamling, taxor och avgifter 
för äldrenämnden 2017. 

Äldrechef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Utdrag ur äldrenämndens sammanträdesprotokoll 2017-01-18 § 6  

Verksamhetschef Helen Ahlberg föredrar ärendet:  

Äldreförvaltningen har fått i uppdrag av äldrenämnden att presentera ett 

nytt förslag till författningssamling med uppdaterade taxor för 2017 (bilaga 

l). Författningssamling från 2016 presenteras som j ämförelsematerial i 

form av bilaga 2.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att: 

Anta nytt förslag till författningssamling i enlighet med bilaga l.  

Äldrenämndens beslut 2017-01-18 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till ny författningssamling, taxor och 

avgifter för äldrenämnden 2017, till detta protokoll bifogad bilaga 3. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) 

och Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att anta förslag till avgifter inom äldreomsorgen 

2017.  

Förslag till ny författningssamling, avgifter inom äldreomsorgen 2017 (Dnr: 

2017/86 Nr.30).  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 79 Dnr 2017-000003 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén ger information i ärendet.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 80 Dnr 2017-000005 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

 Studieförbundet Vuxenskolan; Kan ett mångkulturellt och ett sekulärt 

samhälle förenas? 

 SKL konferens- Arbetsmarknad och näringslivsdagar 16-17 mars i 

Uppsala?  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och ledamot Malin 

Norfall (S). 

Malin Norfall (S) önskar få åka på SKL konferens- Arbetsmarknad och 

näringslivsdagar 16-17 mars i Uppsala. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera ärendet till protokollet 

samt godkänner att Malin Norfall (S) åker på SKL konferens- 

Arbetsmarknad och näringslivsdagar 16-17 mars i Uppsala. 

 

________________ 
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§ 81 Dnr 2017-000006 101 

Delgivningsärenden 2017 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger under sammanträdet: 

 Blekinge Tingsrätt, underrättelse konkurs fastighetsbolaget Värends 

Rosenlund AB Backaryd 

 Kommunassurans Syd Försäkrings AB, informations- och nyhetsbrev 

nr. 1 

 Lennie Johansson, synpunkter angående bredbandsutbyggnaden 

 Länsstyrelsen Blekinge Län, Ansökan om tillstånd till 

kameraövervakning på Östra Torggatan 8 i Ronneby 

 Länsstyrelsen Blekinge Län, regeringens upphävande av 

länsstyrelsens beslut avseende villkor vid transport av bränsle inom 

vattenskyddsområde på fastigheten Bredåkra 11:5 i Ronneby 

Kommun 

 Revisionen Ronneby Kommun, Granskning av delar av 

utbildningsnämndens verksamhet för nyanlända elever 

 Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär  16:65, 16:72, 16:73, 

17:1 

 Protokoll 

 Cura Individutveckling 2016-10-27 

 Region Blekinge 2016-12-14 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att notera 

ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen.  

 


