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§ 227 Dnr 2017-000002 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

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

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 228 Dnr 2017-000320 214 

Remiss från miljö- och byggnadsnämnden - Samråd om 
förslag till detaljplan för Droppemåla 1:87 

 

Sammanfattning  

Plan- och byggenheten har enligt uppdrag 2016-11-10 upprättat ett nytt 

förslag på detaljplan för Droppemåla 1:87 m. fl. i Ronneby kommun. 

Med anledning av Mark- och miljödomstolens upphävande av 

kommunfullmäktige, Ronneby kommuns antagandebeslut har plan- och 

byggenheten fått ett nytt uppdrag att upprätta (uppdatera) ett förslag till 

detaljplan. Anledningen till upphävandet är att Mark och miljödomstolen 

anser att texten i planbeskrivningen inte anger orsaken till delat 

huvudmannaskap. 

Planens syfte är att i enlighet med Plan- och bygglagen upprätta en detaljplan 

över del av Droppemåla 1:87 m.fl. för att uppdatera omoderna 

planbestämmelser och ge möjlighet att bygga fyra nya bostadshus. Planen 

ersätter helt Detaljplan nr 318 för Ekenäsområdet (fastigheten Droppemåla 

1:87 m fl) Ronneby kommun Lagakraftvunnen 1984-02-22 och delvis 

Byggnadsplan nr 220 för fritidsområde vid Ekenäs Lagakraftvunnen 1962-

04-22, 263 antagen av Kommunfullmäktige 2004-02-02 och 304 antagen av 

Kommunfullmäktige 1965-12-01. 

Planen genomförs som ett standardförfarande och beräknas kunna antas av 

Kommunfullmäktige 2017-09.  

Bedömning 

Planförslaget innebär att planbeskrivningen uppdateras med utförligare text 

varför planen medger delat huvudmannaskap och vilka 

gemensamhetsanläggningar som kan bildas. Plankartan uppdateras i enlighet 

med den nya bullerförordning 2015:216 vilket innebär att kvartersmark för 

bostäder söder om Ekenäsvägen tas bort med anledning av höga 

bullervärden.  

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget i avvaktan på 

genomförandet av samrådsförfarandet.  
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Deltar i debatten 

 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att: 

1. Kvartersmark för bostäder söder om Ekenäsvägen kvarstår. 

2. Nödvändiga skrivningar förändras i den mån det krävs för 

genomförande av punkt 1. 

3. I övrigt inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på 

genomförandet av samrådsförfarandet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att: 

1. Kvartersmark för bostäder söder om Ekenäsvägen kvarstår. 

2. Nödvändiga skrivningar förändras i den mån det krävs för 

genomförande av punkt 1. 

3. I övrigt inte ha något att erinra mot förslaget i avvaktan på 

genomförandet av samrådsförfarandet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 229 Dnr 2017-000233 530 

Remiss - Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 

 

Sammanfattning  

Region Blekinge har översänt Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-

2029 på remiss. 

Förslaget syftar till att främja cyklingen i länet och till att ta fram 

gemensamma riktlinjer och rekommendationer som Region Blekinge med 

länets kommuner och Trafikverket kan ställa sig bakom. Strategin har tagits 

fram av Region Blekinge tillsammans med tjänstemän från Blekinges 

kommuner samt Trafikverket. 

Strategin inriktas i första hand på målgruppen vardagscyklister och i andra 

hand är målgruppen turist- och rekreationscyklister. Det utpekade regionala 

huvudcykelnätet illustreras på kartor för respektive kommun. Cykelnätet 

inom centralorter är utelämnat.  

På grund av kort remisstid får beslut om remissen tas av kommunstyrelsens 

arbetsutskott.  

Bedömning 

Ronneby kommun tycker att det är positivt med en gemensam regional 

strategi med ambitionen att främja cyklingen i länet. Gemensamma riktlinjer, 

rekommendationer och inte minst bedömningsgrunder för prioritering av 

åtgärder i cykelvägnätet på det statliga vägnätet är också bra. Kommunen ser 

nyttan av att ha strategin som input till kommande länstransportplan för 

2018-2029 där medel avsätts för cykelåtgärder som medfinansieras av 

kommunerna utmed det statliga vägnätet men även bidrag för kommunerna 

att söka för cykelåtgärder utmed det kommunala vägnätet. 

Ronneby kommun har översiktsplan Ronneby 2035 ute på samråd. Bland de 

planeringsstrategier som presenteras berör flera området hållbara 

kommunikationer. T ex Utveckla attraktiva och säkra gång- och cykelstråk 

till målpunkter och Stärk noder för kollektivtrafik och gör det möjligt att 

byta mellan olika färdsätt. På kartor utpekas utvecklat gång- och cykelstråk. 

Översiktsplaneförslaget är ett viktigt underlag för kommunens synpunkter 

avseende brister och vilka cykelvägar som bör ingå i ett regionalt 

huvudcykelnät. Ett annat underlag är den lista över behov av gc-vägar som 

sedan långt tidigare överlämnats till Trafikverket och Region Blekinge. 
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Mest angeläget anser kommunen är sträckan mellan handelsområdet Viggen 

om stadens centrum. Området är både en arbetsplats och en plats med många 

besökare. Att få en gen cykelväg till området är viktigt. Den östligare 

sträckningen som finns i dag och som pekas ut i förslaget är inte tillräcklig 

utan cyklister förflyttar sig ofta den genare vägen utmed RV 27 istället. RV 

27 saknar cykelbana, har hög trafikintensitet och en hög 

hastighetsbegränsning för bilisterna.  Denna sträcka anser Ronneby kommun 

bör vara heldragen röd dvs Utpekat regionalt huvudcykelnät, där cykelväg i 

huvudsak saknas. Även det som i förslaget är röd punktlinje ut mot Östra 

infarten anser kommunen bör vara heldragen röd och också förlängas längre 

ut mot E22.  

I översiktsplanen pekas på vikten med koppling mellan Bräkne-Hoby – 

Järnavik. Sträckan är i dagsläget främst intressant för framförallt turist- och 

rekreationscyklister men med planerad bostadsutveckling i både Bräkne-

Hoby och i Järnavikområdet kommer sträckan även att blir mer och mer 

intressant för vardagscyklister. Sträckan har sedan länge funnits med på 

listan över behov av gc-väg som överlämnats till Trafikverket och Regionen. 

Det har också sträckan från Bräkne-Hoby och norrut mot Röaby. Båda dessa 

föreslås ha en röd punktlinje dvs Utpekad brist, ingår inte i utpekat 

huvudcykelnät. Den prickade svarta linjen genom Bräkne-Hoby och en bit 

söderut föreslås ändras till heldragen svart istället dvs Utpekat regionalt 

huvudcykelnät, där cykelväg i huvudsak finns. 

Andra brister som kommunen vill lyfta är Hasselstad-Bredåkra samt utmed 

Rv 27. 

 

Vad gäller belysning så kan det finnas aspekter som trygghet och 

tillgänglighet som gör att det kan behöva sättas upp belysning på även lägre 

trafikerade GC-banor. 

 

Strategin tar upp finansieringen av nya cykelvägar och anger att 

huvudprincipen utmed det statliga vägnätet är 50/50 finansiering mellan 

länstransportplan och aktuell kommun. Denna huvudprincip är tänkt att ge 

fler km cykelväg än om enbart staten genom länstranportplanen skulle stå för 

kostnaderna. Huvudprincipen är fastställd av Trafikverket på central nivå. 

Principen kan kännas befogad i de lägen kommunen planerar och bygger nya 

bostadsområden och utökar tätorter. Redan befintliga områden där det funnit 

en brist uttalad under väldigt många år, långt innan Trafikverket beslutade 

om denna huvudprincip, och inga åtgärder har vidtagits bör vara skäl för att 

avvika från huvudprincipen.  
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När det gäller målen som är uppsatta är det svårt för kommunen att se 

omfattningen av det ekonomiska åtagande som följer. 

 

Ovanstående synpunkter förslås utgöra Ronneby kommuns yttrande till 

Region Blekinge.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås anta ovanstående som sitt yttrande 

över förslaget till Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029.  

Deltar i debatten 

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

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

Andersson (S). 

Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar på att en skrivning om att sträckan norrut från 

Viggenområdet till gamla Hobyvägen bör markeras som röd heldragen linje 

läggs till i förslag till yttrande.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar anta ovanstående som sitt yttrande 

över förslaget till Regional cykelstrategi för Blekinge 2018-2029 med 

tillägget, att en skrivning om att sträckan norrut från Viggenområdet till 

gamla Hobyvägen även den bör markeras som röd heldragen linje, tillförs. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, samordnings- och utvecklingschef 
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§ 230 Dnr 2016-000728 004 

Digitala handlingar och läsplattor för förtroendevalda 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-08 (2012/139 § 135) att ett ”digitalt 

arbetssätt” skulle införas. Innan införandet av digitala handlingar och 

läsplattor för de förtroendevalda gjordes både utredningar och 

kostnadsanalyser av vad införandet skulle innebära för respektive nämnd. 

(Utvärdering papperslösa sammanträden i Kommunstyrelsens arbetsutskott 

och Kommunstyrelsen samt analys av eventuellt införande i Fullmäktige och 

nämnder, Dnr 2015-000276). Ordinarie ledamöter och ersättare i 

kommunstyrelsen var de första att erbjudas möjligheten att ta del av 

möteshandlingarna via läsplatta. Vid uppstart erbjöds alla användare 

utbildning och information har därefter erbjudits ledamöterna vid behov. 

Ledamöterna använde inledningsvis en app för handlingar och denna var 

tänkt att användas under en prövotid på 6 månader och sedan utvärderas 

inför ett permanent införande. Under denna prövotid uppstod dock problem 

med både uppkoppling och inläsning av handlingar vilket medfört att en sex 

månader lång prövning aldrig genomförts. Kommunstyrelsen har efter 

upprepade problem önskat utreda alternativa visningslösningar för 

möteshandlingar och tills dessa presenterats valt att återgå till analoga 

handlingar. 

 

Under år 2015 gav kommundirektören enhetschef Anna-Karin Sonesson och 

utredare Cecilia Birgersson i uppdrag att utvärdera erfarenheterna av 

papperslösa sammanträden, det vill säga använda läsplatta, i 

kommunstyrelsen. Utvärderingen utfördes genom gruppintervjuer med 

partigruppledare och kompletterades med samtal med IT-enheten. 

Utvärderingen redovisades för kommunstyrelsen 2015-09-01. 

Kommunstyrelsen beslutade då att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att presentera 3 olika förslag på dokument – och 

ärendehanteringssystem som stödjer det politiska arbetet som 

kommunstyrelsen sedan fattar beslut om. (§223, KS 2015-09-01, Dnr 2015-

000276.) 

 

För att skapa en bild av vilka lösningar som finns tillgängliga och hur dem 

fungerar i praktiken har ett flertal kommuner kontaktats och intervjuats om 
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sina visningslösningar för sammanträdeshandlingar. Utfallet från dessa 

intervjuer har överlämnas i och med denna skrivelse till IT-enheten och 

ansvarig handläggare som komplettering till den kravspecifikation som redan 

upprättats för alternativa visningsprogram..  

Bedömning 

f.d. kommunsekreterare Camilla Arvidsson, har tillsammans med enhetschef 

Anna-Karin Sonesson och f.d. IT-chef Leif Söderlund tolkat uppdraget från 

kommunstyrelsen så att det egentligen inte varit tal om att byta ut hela det 

ärendehanteringssystem som kommunen upphandlat utan endast den del som 

redovisar handlingarna för de förtroendevalda. Bedömningen som följer 

baseras på denna tolkning. 

  

Utifrån de telefonintervjuer som utförts framgår att en rättvisande jämförelse 

mellan dagens visningslösning Ciceron Assistent och någon annan lösning är 

svår att precisera. De kommuner som använder andra visningslösningar har 

inte Ciceron som ärendehanteringssystem och vilket gör en direkt jämförelse 

av kostnader och arbetsinsats irrelevant. Dem som valt att använda 

Assistenten har stött på liknande problem som Ronneby kommun vid 

införandet men ändå valt att fortsätta med Assistenten. Assistenten är byggd 

för och ska vara bäst lämpad för ärendehanteringssystemet Ciceron och har 

efter senare uppdateringar fungerat utan problem.  

 

De gånger då handlingar saknats eller på annat sätt inte varit rätt har detta till 

stor del berott på handhavande eller problem redan i ärendehanteringsdelen. 

Det vill säga att problemet hade uppstått oavsett vilket visningsprogram som 

använts.  

 

Under hösten år 2016 och våren år 2017 har Ciceron Assistent testkörts av 

annan nämnd och testperioden har kunnat genomföras utan några problem 

med visning av handlingar. Den synpunkt som framfördes av användarna var 

att det kan vara bra att fortsätta dela ut dagordningen vid sammanträdet.  

Finns det en vilja att ändå byta ut Assistenten finns det flera lösningar som 

skulle kunna vara kompatibla med Ciceron och inte tillföra något merarbete 

för administrationen om handlingarna redovisas i pdf-format. 

 

För att kunna använda digitala hjälpmedel på ett tillfredställande sätt bör det 

köpas in nya surfplattor till Kommunstyrelsens medlemmar. Surfplattorna 
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som köps in bör vara Samsung Galaxy Tab S3 efter rekommendation från 

Visma. Ett utbyte av surfplattor beräknas kosta 175000:-   

SUS-enheten kommer att se till att det finns möjlighet förkommunstyrelsens 

ledamöter att själva skriva ut handlingarna om systemet skulle fallera..  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

återinföra digitala handlingar till sina ledamöter under en prövotid på tre 

månader och efter utvärdering besluta införa den digitala hanteringen 

permanent.  Dessutom föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

kommunstyrelsen att ge ett tillskott på 175000 kronor till SUS-enheten för 

att köpa in nya surfplattor..  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 231 Dnr 2017-000272 630 

Förskoleutredningen- Inriktningsförslag 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-03-23 § 43 

Bitr förvaltningschef Inger Hjort redogjorde för förslag till inriktningsförslag 

gällande strategisk plan för utbyggnad av förskolan i Ronneby kommun. 

Behovet av nya förskolor är störst i tätortens centrala delar. Espedalsskolans 

förskola måste dessutom tas i beaktande i samband med beslutet om nya åk 

4-9 skolor i tätorten. 

I den plan som redovisats är behoven av utbyggnad beräknad till 20-22 93g 

förskoleavdelningar. Samtidigt finns ett behov av att ersätta äldre befintliga 

avdelningar pg a kvalitetsskäl. Sammantaget blir behovet då ca 40-42 

förskoleavdelningar. 

I yttrandet föreslås KS underrättas om behovet av nya förskolor och ta 

ställning till att avsätta resurser till fortsatt projektering och detaljplanering 

om utbyggnad, samt i den fortsatta detaljplaneringen ta ställning till 

avvecklingstakten för mindre lämpliga objekt.  

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta enligt p 

1,2 och 3 i nedan beskrivna förslag; 

1. Underrättas om behovet av nya förskolor enligt vad som 

framkommer i Strategisk plan för utbyggnad av förskolan. 

2. Tar ställning till att avsätta resurser till fortsatt projektering och 

detaljplanering om utbyggnad. 

3. I den fortsatta detaljplaneringen tar ställning till avvecklingstakten 

för mindre lämpliga objekt.  

Utbildningsnämndens beslut 2017-03-23 

Utbildningsnämnden sänder strategisk plan för utbyggnad av förskolan till 

kommunstyrelsen som underlag för fortsatt beredning inför budgetarbetet, 

samt 

ber Kommunstyrelsen ta ställning till att avsätta ev resurser av Tekniska 

förvaltningen till fortsatt projektering och detaljplanering om utbyggnad. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

Bowin (V), Roger Gardell (L), Malin Norfall (S), Nicolas Westrup (SD), 

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

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 232 Dnr 2017-000325 053 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av mejeriprodukter 

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser leverans av kommunens behov av mejeriprodukter. 

Vid föregående upphandling offererades inte produkter som uppfyllde ställda 

krav. En översyn av produkterna har gjorts och är nu föremål för ny 

upphandling. 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 

upphandlingsdokumentet avseende upphandling av Mejeriprodukter 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

Andersson (S), Malin Norfall (S), Peter Bowin (V) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutar fastställa upphandlingsdokumentet avseende 

upphandling av mejeriprodukter.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar fastställa upphandlingsdokumentet 

avseende upphandling av mejeriprodukter, till detta protokoll bifogad bilaga 

1. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare 
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§ 233 Dnr 2016-000355 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen Öst, annullering 
av avtal 

 

Sammanfattning  

På grund av omständigheter utanför företagets kontroll önskar T.S.M. inte 

längre köpa mark på Viggen Öst.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att annullera avtalet om köp av mark.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att annullera avtalet om köp av mark. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 234 Dnr 2017-000104 319 

Inriktningsdialog avseende Centrum-mitt 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har påbörjat utredning/projektering av nästa etapp 

avseende centrumutvecklingsprojektet. I enlighet med planberedningens 

inriktningssynpunkter (2016-03-22) omfattar denna etapp i huvudsak 

Kungsgatan (delen Prinsgatan-Drottninggatan) samt Västra Torggatan.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningens redovisar önskat upplägg samt för dialog kring 

omfattning av åtgärder inom de olika gatumiljöerna. Tekniska förvaltningen 

redogör för de samrådskontakter som hittills tagits samt för de synpunkter 

som därvid inkommit.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner förslag på 

inriktningen och ger Tekniska förvaltningen uppdraget att genomföra 

projektet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 235 Dnr 2016-000758 101 

Nämndernas internkontrollplan 2017 (ej KS) 

 

Sammanfattning  

Nämnderna har beslutat om internkontrollplan för 2017. Dessa följer med 

som en bilaga.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

lägga informationen till handlingarna.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 236 Dnr 2016-000704 009 

KKIK 2016 

 

Sammanfattning  

Kommunernas Kvalitet i Korthet, KKIK, består av ett antal viktiga 

kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet 

och effektivitet. Mätningarna har gjorts årligen och inleddes 2006. Ronneby 

var en av de första kommunerna som var med i undersökningen och i dag är 

ca 250 av landets kommuner anslutna. Avsikten med mätningarna är att 

kunna göra jämförelser med andra kommuner och fungera som underlag till 

förbättringsarbete.  

 

Mätetalen utgår från fem områden: Tillgänglighet, Trygghet, Delaktighet och 

Information, Effektivitet och Samhällsutveckling.  

Bedömning 

Ronneby har genomsnittliga resultat jämfört med riket i övrigt. De flesta 

värden är stabila över åren men några områden har vi förbättrat oss på t ex 

telefoni och email samt företagarnas omdöme om företagsklimatet. 

Försämringar har vi gjort när det t ex gäller resultat inom skolan. Vissa 

värden styr samhällsutvecklingen över och där har kommunen bara en liten 

möjlighet att påverka.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till 

kommunstyrelsen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 237 Dnr 2016-000430 101 

Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2016 
(ej KS) 

 

Sammanfattning  

Nämnderna har följt upp sina internkontrollplaner för 2016. Enligt 

tillämpningsföreskrifterna ska internkontrollmoment med väsentlig avvikelse 

i uppföljningen följas upp på nytt och rapporteras i kommunstyrelsen senast i 

september nästkommande år. Följande avvikelser kan noteras: 

 

Fritid- och kulturnämnden: 

 Rutiner för besluts- och mottagningsattestanter 

 Giltig och funktion hos Booking: uppföljning gjord 2015 utan 

avvikelse. Dock saknas uppföljning 2016 

 

Socialnämnden: 

 Att barnavårdsutredningar inte överstiger 4 månader 

 Uppföljning av delegeringsbeslut 

 

Överförmyndarnämnden: 

 Att djupgranskningar genomförts i enlighet med fastställd definition 

av djupgranskning/checklista 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att föra informationen vidare till 

kommunstyrelsen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 238 Dnr 2017-000231 253 

Hulta 2:9 - ansökan om köp av mark 

 

Sammanfattning  

Jonas Ljunggren önskar köpa till lite mark i anslutning till sin tomt.  

Bedömning 

Sökanden har ett gammalt avtalslöst arrende på marken. När frågan kom upp 

om att bygga ett nytt garage på marken påpekades att han borde köpa 

marken. Det överenskoms att bygglovet skulle beviljas innan markköpet togs 

upp. För det område som inte går att sälja kommer ett arrendeavtal att 

upprättas enligt riktlinjerna.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att besluta sälja marken enligt bifogat avtal.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 239 Dnr 2017-000117 739 

Rapportering till IVO av ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1§ och rapportering enligt 16 kap. 6§ 
socialtjänstlagen, äldrenämnden 2017 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag äldrenämnden 2017-04-12 § 57 

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut för kvartal 

I, 2017, att rapportera till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering.  

Äldrenämndens beslut 2017-04-12 

Äldrenämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt översända 

detsamma till kommunfullmäktige för rapportering. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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 att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 240 Dnr 2017-000306 730 

Förslag från äldrenämnden avseende transport av 
avliden och bårhusavgift 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag äldrenämnden 2017-04- 12 § 54  

Budgetäskande för 2017 som fastställdes i kommunfullmäktige förutsatte att 

bårhusavgift och transport av avliden faktureras dödsboet när den enskilde 

avlider på vård- och omsorgsboende. Avgifterna, idag 1600 kronor vardera, 

bekostas i Ronneby kommun av äldreförvaltningen. I övriga kommuner i 

länet bekostas bårhusavgiften av kommunen och transport av avliden 

faktureras dödsboet.  

Bedömning 

Äldreförvaltningen föreslår i första hand att dödsboet betalar och beställer 

transporten av den begravningsbyrå de vill anlita. I andra hand beställs 

transporten av Ronneby kommun som fakturerar dödsboet för kostnaden. 

Kostnaden för bårhusavgift betalas även i fortsättningen av kommunen, då 

den kostnaden bör hanteras på samma sätt i hela länet. Äldreförvaltningen 

föreslår att detta förhållningssätt gäller från och med l juli 2017.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige: 

- Att dödsboet i första hand betalar och beställer transport av avliden av den 

begravningsbyrå de vill anlita. 

- Att Ronneby kommun i andra hand beställer transporten och fakturerar 

dödsboet för kostnaden. 

- Att Ronneby kommun betalar bårhusavgiften.  
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Äldrenämndens beslut 2017-04-12 

Äldrenämnden beslutar, att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige, att besluta: 

- Att dödsboet i första hand betalar och beställer transport av avliden av den 

begravningsbyrå de vill anlita. 

- Att Ronneby kommun i andra hand beställer transporten och fakturerar 

dödsboet för kostnaden. 

- Att Ronneby kommun betalar bårhusavgiften för dem som avlider på vård 

och omsorgsboende. 

Beslutet börjar gälla den l juli 2017. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 241 Dnr 2017-000304 001 

Förslag från äldrenämnden om att samordna 
hanteringen/skötslen av kommunens leasingbilar  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag äldrenämnden 2017-04- 12 § 52 

Äldreförvaltningen har idag ca 80 leasingbilar, vilka behövs för att 

förvaltningens uppdrag ska kunna fullgöras. Respektive Verksamhet är 

ansvarig för att bilarna sköts och hanteras på bästa sätt.   

I begreppen sköta och hantera ligger arbetsuppgifter som: ansvar för service, 

däckbyte, skadehantering, kontroll av mätarställning (undermil/övermil), 

tvätt/städ (invändigt och utvändigt), tankning och föra körjournal.  

Bedömning 

Skötsel och hantering av bilar är en tidskrävande uppgift som idag tar vård 

och omsorgspersonalens tid i anspråk. Att tanka och föra körjournal är en 

uppgift som bör ligga på vård- och omsorgspersonalens ansvar, men övrig 

hantering borde ligga utanför förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 

centralisera/samordna hantering och skötsel av kommunens leasingbilar.  

Äldrenämndens beslut 2017-04-12 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att centralisera och 

samordna hantering och skötsel av kommunens leasingbilar, innebärande att 

äldreförvaltningens personal kan arbeta med det, som de är bra på. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 242 Dnr 2017-000305 001 

Synpunkter från äldrenämnden angående val av 
leasingbilar 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag äldrenämnden 2017-04- 12 § 53 

Enligt ”Förslag till Miljöprogram 2017-2020” finns en handlingsplan i 

vilken äldreförvaltningen har inplanerade aktiviteter. En aktivitet ligger inom 

fokusområdet klimat och för äldreförvaltningen lyder aktivitet ”Vid byte av 

arbetsfordon/personfordon skall fordon som drivs med el, biogas eller andra 

förnybara bränslen väljas”, med målet att minska utsläpp från transporter.   

Äldreförvaltningens uppdrag är att se till att äldreomsorgen håller god 

kvalitet och att kommunens äldre får den vård- och omsorg de behöver. För 

att uppdraget ska kunna fullgöras krävs det många bilar, varav ett flertal 

rullar dygnet runt, året runt.  

Bedömning 

Förvaltningen har ingen specifik kompetens vad gäller miljöfrågor, fordon 

eller drivmedel, vilket resulterar i hög risk att felaktiga val/bedömningar 

görs. Felaktiga val/bedömningar kan få förödande konsekvenser för 

verksamheten om avtal tecknas på fordon som inte täcker/uppfyller 

verksamhetens behov.  

Förslag till beslut 

Äldreförvaltningen föreslår kommunstyrelsen, att föreslå 

kommunfullmäktige, att centralisera hanteringen av leasingbilar för att få en 

fordonspark som går i linje med olika policydokument/pro gram samt 

överensstämmer med behoven inom respektive verksamhet.  

Äldrenämndens beslut 2017-04-12  

Äldreförvaltningen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att centralisera hanteringen av leasingbilar för att få en 

fordonspark som går i linje med olika policydokument/program samt 

överensstämmer med behoven inom respektive verksamhet. 

 

Äldrenämnden påpekar för kommunstyrelsen att några av de leasingbilar, 

som ställts till äldrenämndens förfogande, inte motsvarar befintliga behov. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M).  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 243 Dnr 2017-000147 019 

Remiss från Region Blekinge - Idrottspolitiskt program 
i Blekinge, 2018-2022 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har av Region Blekinge begärts att lämna synpunkter på 

Idrottspolitiskt program i Blekinge 2018-2022.  Remissvaret ska ha 

inkommit till Region Blekinge senast den 15 maj 2017.  

Programmet ska på ett överskådligt sätt visa på idrottens roll i samhället och 

möjligheterna att utvecklas i regionen. Förslaget är framtaget i samverkan 

med Blekinges idrottsförbund, fritidsförvaltningarna och folkhälsostrateger i 

Blekinges kommuner, Landstinget Blekinge samt i dialog med 

idrottsföreningar. Programmet kopplas till nationella och regional strategier 

och mål.  

Fyra utvecklingsområden är framtagna:   

 Barn och ungdomsidrott 

 Jämlik och jämställd idrott 

 Folkhälsa 

 Idrottsevenemang, besöksnäring och elitidrott 

 

Fritid- och kulturnämnden har inkommit med remissyttrande. 

Näringslivsenheten och Kommunledningsförvaltningen - Enheten för 

samordning, utveckling och sekretariat har bidragit med synpunkter.  

På grund av kort remisstid så fattas beslut om yttrande i kommunstyrelsens 

Arbetsutskott.  

Bedömning 

Ronneby kommun lämnar härmed följande yttrande över Idrottspolitiskt 

program Blekinge 2018-2022.  

Fritid- och kulturnämnden anser att det idrottspoliska programmet är 

omfattande och tydligt. Inom varje område finns ett antal punkter under 

rubriken” I Blekinge vill vi” följd av föreslagna handlingar som beskrivs 

under rubriken ” Detta ska ske genom” och ett antal punkter. Detta ger en 

tydlighet. En synpunkt är att de handlingar som föreslås kan vara svåra att 
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mäta eller utvärdera. Den uppföljning som ska ske riskerar att bli en 

beskrivning av vad som är gjord på bekostnad av en kvalitativ bedömning. 

Att en aktivitet är genomförd betyder inte per automatik att en förbättring 

skett. Det framkommer heller inte om något eller några områden ska ha 

högre prioritet än andra. 

Vidare pointeras att Region Blekinge aktivt måste arbeta mot staten för att 

förenkla möjligheterna för kommunerna att ge ekonomiskt stöd för utövare, 

arrangörer och event, som inte bedrivs i föreningsform. Detta eftersom det 

redan nu ses flera exempel där sådan verksamhet exkluderas och det anses 

inte vara intentionen med det idrottspolitiska programmet. 

Näringslivsenheten anser att idrotten och de aktiviteter och evenemang som 

därmed följer, är en mycket viktig del i besöksnäringen och helhetsbilden av 

Ronneby som ort för att verka, bo och leva. Det bidrar till en positiv 

näringslivsutveckling och skapar en positiv bild av Ronneby som ort för 

företagsetablering. Därutöver finns i kommunen ett antal anläggningar som 

bidrar till möjligheten att arrangera större idrottsevenemang. Exempelvis 

Ronneby Brunn med bad och kongressanläggning, Ronneby Horsecenter, 

bandybana samt därtill ett stort antal andra anläggningar för idrott och 

aktiviteter. 

Enheten för samordning, utveckling och sekretariat. Under samtliga 

utvecklingsområden lyfts det, på ett bra sätt, faktorer som bidrar till att 

minska skillnader i hälsa. Områdena stämmer bra överens med Ronneby 

kommuns folkhälsoarbete och folkhälspolicy. Exempelvis att verka för att 

det ska finnas ekonomiska förutsättningar för alla att vara med samt att alla 

oavsett diskrimineringsgrund ska ha möjlighet att utöva idrott.  

Under 3.2 Jämlik och jämställd idrott, är det i det konkreta arbetet viktigt att 

lyfta lika möjligheter och förutsättningar oavsett kön att utöva sin idrott. 

Exempelvis en jämställd bedömning av resurser så som fördelning av 

föreningsbidrag samt tillgång till träningstider. En viktig dela i 

utbildningsinsatser för en jämlik och jämställd idrott (för styrelse, ledare, 

föräldrar m.fl.) är kunskap om och förebyggande insatser mot könsbaserat 

våld inom idrotten. Idrotten har en betydande roll i det våldsförebyggande 

arbetet genom att aktivt arbeta mot och synliggöra kränkningar, trakasserier, 

nedlåtande kommentarer, mobbning och sexuella övergrepp. Som nämns 

under utvecklingsområde 3.3 Folkhälsa har idrotten en viktig och utmanade 

roll i arbetet med att motverka missbruk och riskfullt bruk av alkohol, 

narkotika, dopning, tobak och spel. En gemensam insats bör vara att arbeta 

för rökfria offentliga platser så som offentliga entréer, sportanläggningar och 

arenor.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att avge yttrande i enlighet med 

upprättat förslag.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner arr arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 244 Dnr 2017-000309 012 

Folkhälsoarbete 2017 - fokus barn och ungdomar 

 

Sammanfattning  

Information om folkhälsoarbete 2017 med fokus på barn och ungdomar.  

 

Ett antal barn- och ungdomspolitiska utmaningar ses nationellt likväl som i 

Ronneby kommun:  

 

 Ökad andel barn och unga  

 Ungdomsarbetslöshet 

 (O) Trygghet 

 Inflytande/delaktighet  

 Utflyttning   

 Ungas psykiska (o)hälsa  

 Drogvanor  

 

För ett lyckat hälsofrämjande och förebyggande arbete är det viktigt att 

involvera barn och unga och se dem som en resurs. Under 2017 pågår en rad 

insatser där fokus på barn och ungas delaktighet är genomgående.  

 

 LUPP – enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Enkät för 

att kommunen ska få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter 

och synpunkter. 

 Barnkonventionen. Utveckling av kunskapshöjande insatser och 

metoder för att tydliggöra och säkerhetsställa barnkonventionen i 

handläggning och beslutsfattande. 

 En kommun fri från våld. Modell för systematisk våldsprevention 

med unga i ett lokalsamhälle enligt hela-kommunen-ansatsen. 
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Samtliga insatser bidrar till att utveckla och förtydliga kommunens arbete för 

barn och ungdomar och då utifrån ett helhetsperspektiv. På så sätt skapas 

förutsättningar för goda levnadsvillkor och levnadsvanor samt en attraktiv 

kommun för barn och ungdomar.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå att 

notera den lämnade informationen till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 245 Dnr 2016-000603 059 

Avyttring av fastigheter AB Ronnebyhus  

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag styrelsen för AB Ronneby 2017-04-03§ 26  

Avyttring fastigheter    

Med beaktande av Kommunfullmäktiges i Ronneby kommun beslut fiän 23 

februari 2017 avseende ägardirektiv om avyttring inom AB Ronnebyhus 

fastighetsbestånd, har styrelsen för AB Ronnebyhus tagit fram ett förslag på 

objekt att erbjuda till försäljning. Förslaget skall godkännas av 

kommunfullmäktige. 

Kriterier för försäljning  

I kommunfullmäktiges beslut framgår att syftet med försäljningen är att 

frigöra medel för nybyggnation av bostäder samt att endast fastigheter i 

Ronneby och Kallinge får säljas. Ronnebyhus har genomfört en bedömning 

baserad på ett antal kriterier som sedan resulterat i en sammanlagd värdering 

av vilka fastigheter, eller del av fastigheter, som ur Ronnebyhus perspektiv 

kan vara lämpliga att erbjuda till försäljning. 

Kriterierna som ligger till grund är bland annat: lägesfaktorer, 

underhållsbehov, risker av olika slag för fastigheten såsom vakans, teknik, 

fordringar etc., lokalandelen på fastigheten, skuldpåverkan, reavinster, 

kassaflöden och Varumärkespåverkan. 

Samtidigt medverkar valet av försäljningsobjekt till att Ronnebyhus får en 

bättre åldersbalans i sitt fastighetsbestånd vilket är eftersträvansvärt då stor 

del av fastighetsbeståndet är byggt under samma tidsperiod. 

Förutsättningar för försäljning 

Försäljning av fastigheter ska genomföras på affärsmässiga grunder. En 

försäljning kan motiveras om köpeskillingen är högre än fastighetens värde i 

Ronnebyhus ägo. Utgångspunkten för denna bedömning är fastighetens 

avkastningsvärde i Ronnebyhus förvaltning eller annan marknadsmässig 

värdering. Försäljning ska inte genomföras ”till varje pris”. Bolagsstyrelsen 

har mandat att teckna köpekontrakt på varje enskilt objekt som 

kommunfullmäktige godkänner. 
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Förslag på objekt att erbjuda till försäljning 

 Hjorthöjden: 8 byggnader i den nordöstra delen av området kopplat 

till den stora parkerings och garageytan med sammanlagt 202 

lägenheter. Byggår 1971. 

 Älgbacken: Hela Ronnebyhus bestånd i området. 176 lägenheter 

 Äppelgården på Fruktgårdarna: Tre byggnader med sammanlagt 68 

lägenheter 

 Lindvägen: Tre byggnader i norra delen av området med sammanlagt 

76 lägenheter 

 Mejseln: ”Trygghetsboendet Skruven” på Rydénskan. 24 lägenheter 

inklusive gemensamhetslokal.  

Styrelsen för AB Ronnebyhus beslut 2017-04-03  

Styrelsen beslutade 

att med stöd av ovanstående redovisning föreslå Kommunfullmäktige 

besluta. 

att godkänna att AB Ronnebyhus får försälja de i redovisningen angivna 

fastigheterna och del av fastigheter på sätt som bolaget finner lämpligt. 

att i syfte att underlätta försäljning av fastigheterna ge AB Ronnebyhus 

tillstånd att bilda separata fastighetsbolag om det behovet uppstår. 

att i samband med kommande årsredovisningar informera hur 

försäljningarna har utfallit. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Roger 

Gardell (L), Peter Bowin (V) och ledamot med närvarorätt Anna Carlbrant 

(RP). 

Yrkanden 

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

enlighet med följande: 

1. AB Ronnebyhus uppdras att återkomma med slutliga 

försäljningskontrakt (i enlighet med beslut i kommunfullmäktige). 

2. AB Ronnebys återkommer i ärendet om tillstånd att bilda separata 

fastighetsbolag om frågan blir aktuell. 

3. I övrigt att arbetsutskottet noterar informationen till protokollet. 
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Malin Norfall (S) yrkar på att dialog och löpande information från styrelsen i 

AB Ronnebyhus skall fortsätta framöver.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet i enlighet 

med följande: 

1. AB Ronnebyhus återkommer med slutliga försäljningskontrakt (i 

enlighet med beslut i kommunfullmäktige) 

2. AB Ronnebys återkommer i ärendet om tillstånd att bilda separata 

fastighetsbolag om frågan blir aktuell. 

3. Löpande dialog och information skall ske mellan AB Ronnebyhus 

och kommunstyrelsens arbetsutskott även framöver. 

4. I övrigt notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Johan Sandberg, ordförande AB Ronnebyhus  

Peter Persson, VD AB Ronnebyhus  

Styrelsen för AB Ronnebyhus 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

40(73) 
2017-05-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 246 Dnr 2016-000762 829 

Investeringsplan - Spontanidrottplatser, Ronneby 
Kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag fritid- och kulturnämnden 2017-04-20 § 63 

Kommunfullmäktige beslutade under § 20/2017 att återremittera placeringen 

av spontanidrottsplats vid Älgbacken samt att godkänna placeringarna i 

Backaryd, Saxemara samt Johannishus.  

Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 21/2017 att Älgbacken ska vara 

kvar som spontanidrottsplats. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att 

undersöka möjligheten att utnyttja grönområdet som ligger närmare centrum 

bakom fastigheterna på Blasius Königsgatan.   

Byggprojektledare William Lavesson lämnar en rapport om hur ärendet 

gällande spontanidrottsplats på Älgbacken och i Backaryd ligger till. I 

Backaryd så är tre platser på förslag förutom den ursprungliga planen vid 

skolan. Samhällsföreningen är positiva till en central plats i Backaryd. Det 

kan komma att behövas bygglov på de tre platserna och då ska grannar och 

Trafikverket hörs om de har synpunkter. Det kan finnas servitut, rättigheter 

och även förekomma strandskydd som inte är markerade i länsstyrelsens 

kartskikt längs mindre vattendrag som rinner genom Backaryd. Kostnaderna 

kommer även att öka.  

När det gäller Älgbacken så har det framkommit synpunkter ur 

säkerhetsaspekterna, föreslagen plan ligger en bit från bebyggelsen.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2017-04-20 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att vidhålla de tidigare presenterade 

platserna för spontanidrottplatser på Älgbacken och i Backaryd vid skolan. 

Att på Älgbacken komplettera med trygghetsskapande åtgärder, boulebana, 

grillplatser, belysning, öppna upp och möjliggöra insyn. 

Uppmana fritid- och kulturförvaltningen att ansöka om medel från Boverket 

till bl a spontanidrottsplatser. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 247 Dnr 2017-000118 709 

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och 
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till 
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och 
rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten 2017 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från socialnämnden 2017-04-25 § 77 

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

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

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

2017.  

Socialnämndens beslut 2017-04-25 

Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar 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 att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 248 Dnr 2016-000662 4018 

Ronneby kommuns miljöprogram 2017-2020 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020 

med tillhörande handlingsprogram. Förslaget har varit ute på remiss under 

perioden 2017-01-11 till 2017-04-07. Inkomna yttranden bemöts i en 

samråds-redogörelse i vilken det redovisas vilka synpunkter som noteras och 

vilka som beaktas och föranleder ändring i dokumenten. Efter inkomna 

synpunkter har förslaget bearbetats i arbetsgruppen för miljömålen och i 

miljö- och energirådet. Förändringar i dokumenten efter samråd redovisas på 

så sätt att tillägg är understruket och det som tagits bort är genomstrukit. 

Förändringar i ordföljd eller omändring av meningsföljd är kursiverade.  

Bedömning 

Ronneby kommun har tagit fram ett förslag på Miljöprogram 2017-2020 

med tillhörande handlingsplan. Miljö och energirådet har varit styrgrupp för 

arbetet och förslaget är utarbetat av en arbetsgrupp bestående av 

tjänstepersoner från kommunens alla förvaltningar och bolag. 

 

Miljöprogrammet gäller för hela geografiska kommunen och grundar sig på 

de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Storslagen fjällmiljö behandlas inte i 

programmet eftersom det inte är aktuellt för Ronneby kommun. De 

nationella miljökvalitetsmålen har delats in i fem fokusområden; Klimat, 

Giftfri miljö, Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten och Biologisk 

mångfald. Till varje fokusområde finns övergripande målsättning, 

prioriterade områden och mål med tillhörande indikatorer. 

 

I den tillhörande handlingsplanen presenteras aktiviteter som syftar till att 

antingen uppnå de övergripande målsättningarna eller specifika mål i förslag 

Miljöprogram 2017-2020. Förvaltningarna och bolagen har tagit fram sina 

respektive aktiviteter som de åtar sig att genomföra under perioden. För 

respektive aktivitet framgår vilken nämnd/förvaltning/bolag som har 

huvudansvaret för att leda arbetet och samarbetet med övriga som är berörda. 

Kommunstyrelsen har en ledande roll, med kommunens Miljö- och energiråd 

som stödjande och samordnande funktion, i arbetet med att genomföra 

miljöprogrammet. 
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Uppföljning sker varje år i Stratsys samt att miljösamordnaren 

sammanställer och redovisar ett bokslut i samband med kommunens 

finansiella bokslut 

Förslag till beslut 

Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen som i sin tur föreslår kommunfullmäktige att 

anta Miljöprogram 2017-2020 med tillhörande handlingsplan 

ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att hantera handlingsplanen i 

kommunens budgetarbete  

ge miljö- och energirådet i uppdrag att ta fram ett nytt miljöprogram med 

tillhörande handlingsplan under 2020.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 249 Dnr 2017-000218 300 

Taxor för måltidsverksamhet 

 

Sammanfattning  

Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställs i Kommunfullmäktige 

och finns anslagna i kommunens författningssamling.  

Bedömning 

I en översyn av taxorna för måltidsverksamheten föreslår Tekniska 

förvaltningen att de beslutade taxorna justeras samt kompletteras med taxor 

för frukost och kvällsmat för boende med beviljat matabonnemang 2 samt 

personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda boende, där boende 

äter i restaurangen.  

 

Nuvarande taxor härleds till KPI år 2013 årsmedel som basår. Förslag på 

justering redovisas i bilaga. 

 

Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i 

restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till 

respektive verksamhet. Samtidigt föreslås en prisökning i enlighet med 

ökning av KPI.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår KSau att föreslå KS att föreslå KF att: 

 förslaget går på remiss till ÄN, SN, UN och KPR 

 taxorna justeras och kompletteras enligt bilaga 

 KPI 2013 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

Genomförs årligen av verksamheten. 

 övrig prissättning av mindre omfattning delegeras till respektive 

verksamhet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

46(73) 
2017-05-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Yrkanden 

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

äldrenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kommunala 

pensionärsrådet (KPR) samt kommunala funktionshinderrådet (KFR) innan 

beslut tas i ärendet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar skicka ärendet på remiss till 

äldrenämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden, kommunala 

pensionärsrådet (KPR) samt kommunala funktionshinderrådet (KFR). 

 

Förslag nya taxor Kostenheten 2018-01-01 (dnr: 2017-000218 nr.57832) 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef 

Äldrenämnden 

Socialnämnden 

Utbildningsnämnden 

Kommunala pensionärsrådet  

Kommunala funktionshinderrådet 
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§ 250 Dnr 2017-000222 299 

Information avseende Tekniska förvaltningens 
investeringar 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen informerar avseende pågående investeringar.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen informerar avseende pågående investeringar.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår ksau att föreslå Ks att notera informationen 

till protokollet.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Tommy 

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

Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på notera informationen till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 251 Dnr 2017-000224 260 

Marksanering Kilen. 

 

Sammanfattning  

Arbetsgruppen för Kilen har kommit fram till att lämplig åtgärd att komma 

vidare med exploateringen är att först genomföra marksanering av området.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen bedömer tillsammans med arbetsgruppen att det är 

nödvändigt att genomföra marksanering.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår Ksau att föreslå Ks att ge Tekniska 

förvaltningen klartecken att påbörja marksanering av Kilen inom gällande 

budget.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Tommy Andersson (S), Malin Norfall 

(S), Roger Gardell (L) 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 arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja marksanering av området 

Kilen inom gällande budget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 252 Dnr 2017-000084 101 

Intern kontroll 2016, Tekniska förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen/Kostenheten har under 2016 kontrollerat följande 

moment: 

 Kontroll av köptrohet 

 Kontrollera av tid och temperatur varmhållning mat 

 Kontroll av service och bemötande på skolrestauranger 

 Kontroll av efterlevnad av frånvarorutin vid frånvaro 

 Kontrollera efterlevnad av frånvarorutin vid semester 

 Kontroll av att anmärkningar vid skyddsrond åtgärdas 

 

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) 

 

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 

momenten och genomföra förbättringar i verksamheten. Arbetet med 

internkontroll kommer också att disponeras om under 2017 för att göra 

arbetet effektivare.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår att KSau föreslår KS att notera 

informationen till protokollet.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2017-02-06 

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.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), ledamöterna Peter 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att en återrapportering kring hur 

rutinerna och kontrollmomenten följts upp delges arbetsutskottet i september 

2017.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera informationen till 

protokollet samt uppdra åt kostenheten att till sammanträdet i september 

månad återkomma med en återrapportering om hur rutinerna och 

kontrollmomenten följts upp. 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson  
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§ 253 Dnr 2017-000270 612 

Begäran om äskande av medel till utökad 
undervisningstid på introduktionsprogrammet (IM) och 
navigatorcentrum 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2017-03-23 § 39 

Rektor Anna Isaksson och Ulrik Lindahl, samordnare IM, redogjorde för 

framtaget förslag avseende utökat antal lektionstimmar för elever på IM. En 

utökning föreslås från 16 till 25 timmar/vecka. Utökningen ses som en viktig 

del i integrationsarbetet. Eleverna får en större möjlighet att nå målen för 

grundskolan och därmed bli behöriga för gymnasiets nationella program.   

Sammanfattningsvis kan sägas att kostnaden för en utökning av 

undervisningstiden motsvarar en kostnadsökning på 5 milj oner/år vad gäller 

personal samt material (se sammanställning nedan), utökning genom 

satsning på en-till-en ingår inte i denna ram.  

Budgetår  Lönekostnad Läromedel Totalt 

2017 2 500 000 kr 250 000 kr 2 500 000 kr 

2018 4 500 000 kr 450 000 kr 4 950 000 kr 

2019 4 500 000 kr 200 000 kr 4 700 000 kr 

2020 2 250 000 kr 100 000 kr 2 350 000 kr  

 

Vidare redogjorde rektor Anna Isaksson för verksamheten på 

Navigatorcentrum för elever med speciell problematik. En utökning av 

denna verksamhet föreslås. Sammanställning över kostnader enligt tabell 

nedan: 

Budgetår Lönekostnad Hyreskostnad Totalt Totalt 

2017 275 000 kr 102 000 kr 100 000 kr 477 000 kr 

2018 550 000 kr 204 000 kr 50 000 kr 804 000 kr 

2019 550 000 kr 204 000 kr 50 000 kr 804 000 kr 

2020 275 000 kr 102 000 kr 0 kr 477 000 kr 
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Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom rektor Anna 

Isakssons skrivelse samt begära tilläggsanslag för att kunna genomföra 

ökningen av antalet timmar för elever på introduktionsprogrammet från 

hösten 2017.  

Utbildningsnämndens beslut 2017-03-23 

Utbildningsnämnden bifaller förslag till utökning av IM och inkluderar 

Navigatorcentrum i beslutet. Medel äskas i enlighet med förvaltningschefens 

redovisning. 

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C), Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Malin Norfall 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att: 

 Bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 2 500 000 kronor 

för utökad undervisningstid gällande år 2017, summan tas från 

kommunens budgetreserv. 

 Äskandet om medel för resterande år, inklusive tilläggsäskandet för 

en utökning av verksamheten på navigatorcentrum, hänskjuts till 

budgetberedningen för vidare hantering.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Bevilja utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 2 500 000 kronor 

för utökad undervisningstid på introduktionsprogrammet (IM) 

gällande år 2017, summan tas från kommunens budgetreserv. 

2. Äskande om medel för resterande år (2018-2020), inklusive 

tilläggsäskande för en utökning av verksamheten på 

navigatorcentrum hänskjuts till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

54(73) 
2017-05-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 254 Dnr 2015-000510 706 

Fråga angående prissättning för lunch mm avseende 
deltagare i daglig sysselsättning 

 

Sammanfattning  

I en skrivelse till kommunen framförs synpunkter på prissättningen av lunch 

för deltagare i daglig verksamhet samt ersättningen för arbete i daglig 

verksamhet. Ersättningsnivån har legat på 7 kr/tim sedan 2007 och arbetet 

omfattar 5-6 timmar per dag. Lunchpriset för de med beviljad daglig 

verksamhet är 47 kr inkl dessert. Det finns inte idag en differentierad taxa 

med ett lunchpris utan dessert och ett pris med dessert. Lunchpriset 

överstiger den dagliga ersättningen.  

Bedömning 

Skrivelse har varit på remiss till Socialnämnden som beslutade om ett 

yttrande 2015-11-25. Socialnämnden föreslog att som beräkningsmodell utgå 

från prisbasbeloppet (2015=44500kr). Detta medför en automatisk årlig 

avstämning. Med nuvarande prisbasbelopp blir timersättningen 7:50 kr. 

Kommunstyrelsen beslutade 2016-04-05 att återremittera ärendet till 

socialnämnden för en redovisning av hur mycket intäkter den enskilde får ha 

utan att det påverkar aktivitetsersättning etc. Socialnämnden hanterade 

återremissen varvid de besvarade frågorna samt vidhöll förslag till beslut. 

Tekniska förvaltningen, genom kostchef Elena Johansson, har angett att 

Kostenheten ser positivt på möjligheten att differentiera lunchpriset till två 

olika taxor, med och utan dessert. Det anges att det inte har så stor betydelse 

ekonomiskt för enhetens verksamhet eftersom det inte rör sig om så många 

individer. För att differentiera taxorna vill kostenheten erhålla ett uppdrag att 

göra det.  

Gällande ändrad ersättning så finns det en oklarhet i var det tidigare beslutet 

är fattat. Tjänstepersoner på socialförvaltningen har tolkat det som att det är 

taget av omsorgsnämnden. En ändring kan därför tas av antingen 

socialnämnden eller i kommunfullmäktige.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att  

1. Föreslå kommunstyrelsen att ge kostenheten i uppdrag att ta fram en 

differentiering av taxorna avseende lunch för de i daglig verksamhet. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

om beräkningsmodell för ersättning för arbete i daglig verksamhet 

som utgår från prisbasbeloppet.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Peter Bowin (V) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Föreslå kommunstyrelsen att ge kostenheten i uppdrag att ta fram en 

differentiering av taxorna avseende lunch för de i daglig verksamhet. 

2. Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta 

om beräkningsmodell för ersättning för arbete i daglig verksamhet 

som utgår från prisbasbeloppet. 

 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

56(73) 
2017-05-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 255 Dnr 2017-000219 049 

Budgetjustering - näringsdrycker 

 

Sammanfattning  

Vissa äldre är i behov av näringsdrycker som ett komplement till maten, i 

medicinskt syfte, och det är sjuksköterskorna som ordinerar näringsdrycker. 

Kostenheten har idag hanteringen med beställning och betalning av 

näringsdrycker till boende i särskilt boende. Kostenheten föreslår att det 

ekonomiska ansvaret förs över till Äldreförvaltningen då Kostenheten inte 

har något medicinskt ansvar. Detta bedöms även medföra 

kostnadseffektivare hantering.  

Bedömning 

Kostenheten föreslår en budgetjustering om 200 tkr/helt kalenderår från 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten till Äldreförvaltningen för 

näringsdrycker.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår KSau att föreslå KS att föreslå 

KF att: 

 förslaget går på remiss till Äldrenämnden 

 budgetjustering om 200 tkr/helt kalenderår genomförs från Tekniska 

förvaltningen/Kostenheten till Äldreförvaltningen.  

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Peter Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) samt ledamot med 

närvarorätt Anna Carlbrant (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att ärendet skickas på remiss till 

äldrenämnden innan beslut tas i frågan.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslaget till 

äldrenämnden. 

________________ 

Exp: 

Elena Johansson, kostchef 

Äldrenämnden  
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§ 256 Dnr 2016-000448 010 

Bostadsförsörjningsprogram 

 

Sammanfattning  

Arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet utgår från Lag (2000:1383) om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Syftet med planeringen är att 

skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och främja 

att åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 

Arbetet med Ronneby kommuns bostadsförsörjningsprogram har delats upp i 

två delar. Den första delen innefattar en behovs- och marknadsanalys av 

bostadsmarknaden i kommunen samt bostadspolitiska mål. Den andra delen 

av programmet kommer att beskriva hur kommunen planerar att genomföra 

de föreslagna åtgärderna genom strategier för utbyggnad och andra 

bostadspolitiska åtgärder som specificeras och prioriteras.  

 

Remissvar del 1 

Del 1 av programmet har varit på remiss under tiden 2016-09-30 till 2016-

11-18. Följande remissinstanser yttrade sig: Karlshamns kommun, 

Hyresgästföreningen i Ronneby, Miljö- och byggnadsnämnden och 

Länsstyrelsen.  

 

Karlshamns kommun har tagit del av förslaget och ser fram mot att utveckla 

samverkan framöver kring behovet av fler bostäder i länet.  

 

Hyresgästföreningen framhåller vikten av att satsa på hyresrätten som 

boendeform. I programmet beskrivs att omvandling nämns som en strategi 

för att möta behov och efterfrågan. Hyresgästföreningen anser inte 

omvandling från hyresrätter till bostadsrätter är en bra strategi. Istället är det 

bättre att bygga nytt för att uppnå behovet av fler bostadsrätter eller att 

bygga om eller omvandla för att bättre motsvara efterfrågan och behov men 

utan att omvandla befintliga hyresrätter till bostadsrätter.  

 

Miljö- och byggnadsnämnden ställer sig bakom det remitterade förslaget 

med tillägget att bostadsförsörjningsprogrammet ändras enligt följande:  

 Folkhälsoaspekterna ska belysas och beaktas i programmet och ska 

även finnas med i målformuleringen på sidan 16 andra punkten enligt 

följande: ”Ronneby kommun planerar hållbara livsmiljöer som 

främjar integration och folkhälsa”. 
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 I någon av målformuleringarna ska även finnas med att alla i vår 

kommun ska ha rätt till en bostad. 

 I bostadsförsörjningsprogrammet ska det också finnas med att när 

man planerar bostäder för den äldre delen av befolkningen ska det 

beaktas att denna grupp kan komma att ha behov av bostäder av 

varierande storlekar samt att tillgängligheten för dessa bostäder bör 

vara hög.  

Länsstyrelsen i Blekinge län anser att förslaget till 

bostadsförsörjningsprogram ger en god helhetsbild av kommunens 

planeringssituation för nya attraktiva bostäder. Länsstyrelsen vill förtydliga 

betydelsen av att särskilda behovsgrupper erhåller likvärdiga prioriteringar 

samt att äldre-, funktionsstöd- och socialförvaltningens planering för 

bostadslösningar samordnas med samhällsbyggnadsförvaltningens 

bostadsplanering.   

 

Befolkningsprognos 

En marknadsanalys genomfördes av Tyréns under våren 2016. Analysen av 

befolkningstillväxt bygger på framtidsscenarier där framskrivning av 

befolkningstillväxten under åren 2010-2013 användes. I stora drag visar 

detta scenario på en befolkningsökning på närmare 2 400 personer i 

kommunen fram till år 2030, vilket innebär att befolkningsmängden skulle 

ha passerat 31 000 invånare då. Analysen visar att det är främst de yngsta 

och de äldsta åldersgrupperna som ökar d.v.s grupperna 0-14år, 65-79 år 

samt 80+år, men även gruppen 40-49 år ökar i antal.  

 

Under sommaren 2016 tog SCB på uppdrag från kommunen fram en 

befolkningsprognos som sträcker sig fram till 2036. Denna visar på en 

befolkningsökning till drygt 31 300 personer i kommunen 2030. I stora drag 

visar prognosen på att det är gruppen 0-14 år ökar mest följt av gruppen 15-

19 år, 80 + år samt 50-64 år. Gruppen 65-79 år minskar mest medan övriga 

åldersgrupper är relativt oförändrad. Totalt skiljer det 305 personer mellan 

scenariot och prognosen år 2030.  

 

Fram till 2020 är skillnaderna större. Där skiljer det drygt 1 580 personer 

mellan de båda antagandena, där SCB förespråkar en snabbare 

befolkningsökning. Samtliga grupper ökar enligt SCB, utom gruppen 65-79 

år och 40-49 år som Tyréns antar blir större.  

 

SCB:s prognos pekar på att det fram till 2020 främst är 0-14 år, 15-19 år och 

äldsta åldersgruppen 80+ som kommer att öka mest i antal. Även gruppen 

50-64 år kommer att öka. Gruppen 30-39 år minskar mest. Med anledning av 

detta är det främst bostäder för barnfamiljer och äldre som bör prioriteras i 
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kommunen, vilket även var utgångspunkten vid framtagande av del 1 av 

bostadsförsörjningsprogrammet.  

 

En jämförelse som gjorts mellan SCB:s prognos och det verkliga utfallet för 

2016 visar att det totalt i kommunen är ca 170 fler personer än vad 

prognosen visade. Det motsvarar 1 % avvikelse från prognosen, vilket kan 

anses acceptabel felmarginal. 

Bedömning 

Del 1 av bostadsförsörjningsprogrammet föreslås revideras utifrån inkomna 

synpunkter genom att begreppet ”folkhälsa” läggs till i målet kring hållbara 

livsmiljöer. Till detta mål förs även en skrivning om att alla ska ha rätt till en 

bostad i kommunen. Texten på sidan 11 förtydligas med att äldre är en 

differentierad grupp som har olika önskemål kring sitt boende. Övriga 

synpunkter noteras.  

Både marknadsanalysens scenario och SCB:s prognos visar att det finns ett 

ökat framtida bostadsbehov i kommunen. Det råder dock osäkerhet gällande 

takten på befolkningstillväxt i kommunen. Vid styrgruppsmöte för 

översiktsplanen 2016-06-13 beslutades att bostadsförsörjningsprogrammet 

skulle utgå från befolkningstillväxt på ca 150 personer årligen fram till 2020 

vilket skulle innebära ett behov av ca 500 nya bostäder i kommunen fram till 

2020. Det är det antagande som även fortsättningsvis är utgångspunkten i 

programmet. I det fortsatta arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet 

föreslås SCB:s befolkningsprognos utgöra underlag istället för det scenario 

som Tyréns tog fram i marknadsanalysen.  

Del 2 av programmet kommer att utgå från de bostadspolitiska mål som 

arbetades fram i del 1 av bostadsförsörjningsprogrammet, samt de 

planeringsstrategier som arbetats fram i förslaget till ny översiktsplan. De 

tillkommande bostäderna i kommunen föreslås förläggas i de områden som 

kallas ”ny stadsbygd” i översiktsplanen.  

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner föreslagna revideringar av 

del 1 samt att bostadsförsörjningsprogrammet fortsatta arbete utgår från 

SCB:s befolkningsprognos antagen 2016/§ 252.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 257 Dnr 2017-000012 101 

Delegationsbeslut 2017 

 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

 Sammanställning av delegationsbeslut tekniska förvaltningen 2017. 

 Återrapportering delegationsbeslut utbildningsnämnden, 

personalfrågor.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera de redovisade 

delegationsbesluten till protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera de redovisade 

delegationsbesluten till protokollet. 

________________ 
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§ 258 Dnr 2017-000340 003 

Kommunalrådsinstruktion  

 

Sammanfattning  

I denna tjänsteskrivelse föreslås kommunfullmäktige att anta instruktion för 

kommunalrådet med anledning av det nya förslaget till reglemente för 

kommunstyrelsen.  

Bedömning 

Med det nya förslaget till reglemente, (se dnr 2017 – 286) upphävs 

bestämmelserna i kommunstyrelsens nuvarande reglemente som berör 

kommunalrådets åligganden. Det innebär att bestämmelserna i 7 kap. 1 - 3 

§§, (Kommunstyrelsens ordförande) i Reglemente för kommunstyrelsen 

måste hanteras på annat sätt. Det är undertecknads uppfattning att 

bestämmelserna ska kvarstå, fast i form av en instruktion.  

 

Skälet till varför instruktionen ska utfärdas separat och inte ingå i 

reglementet beror på att kommunalrådets åliggande inte hör samman med de 

frågor som rör kommunstyrelsens sammansättning (även om frågorna kan 

tyckas snarlika). Kommunstyrelsens sammansättning, uppgifter och 

arbetsformer m.m. ska regleras för sig själv för att uppnå den tydlighet som 

avses med ett sådant dokument. Det är undertecknads bedömning att den 

föreslagna lösningen blir en mer ändamålsenlig reglering av de respektive 

frågorna.  

 

Åliggandena som åsyftas är bl.a. att ha uppsikt över all verksamhet som 

bedrivs i förvaltningsform och företagsform, följa frågor av betydelse för 

kommunens utveckling, ekonomi och effektivitet, samt ta initiativ i dessa 

frågor. Vidare ska kommunalrådet även främja samverkan mellan 

kommunstyrelsen, övriga nämnder och kommunens företag. Se bilagt förslag 

till instruktion för fullständig beskrivning av kommunalrådets åligganden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att föreslå kommunstyrelsen att i 

sin tur föreslå kommunfullmäktige att anta instruktion för kommunalråd 

(Kommunalrådsinstruktion).  
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Deltar i debatten 

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

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

(V), Roger Gardell (L) samt förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant 

(RP). 

Yrkanden 

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

revidering utefter diskussionerna samt att ärendet behandlas på nytt i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 

revidering utefter diskussionerna samt att ärendet behandlas på nytt i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Sanja Gojkovic, jurist  
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§ 259 Dnr 2017-000286 003 

Reglemente för kommunstyrelsen 2017   

 

Sammanfattning  

I denna tjänsteskrivelse föreslås Kommunfullmäktige i Ronneby kommun att 

anta nytt reglemente för kommunstyrelsen. Det nya reglementet föreslås 

träda i kraft den 1 juli 2017. Vidare föreslås kommunfullmäktige att ge 

övriga nämnder, med undantag för krisledningsnämnden, i uppdrag att ta 

fram förslag på nya nämndreglementen för kommunfullmäktige att anta.  

Bedömning 

För att kommunledningsförvaltningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag på ett 

ändamålsenligt sätt, är det av yttersta vikt att reglementen och 

delegationsordningar hålls uppdaterade.  

 

Revideringen av kommunstyrelsens reglemente är föranledd av flera skäl. 

Sedan det nuvarande reglementets tillkomst har organisationsstrukturen i 

Ronneby kommun förändrats i vissa delar. Lagändringar har tillkommit som 

föranleder att delar av reglementet, i nuvarande version, är juridiskt 

felaktiga. Språk och disposition har reviderats i syfte att göra reglementet 

lättare att ta till sig. I sin helhet innebär revideringen, både sett till språk och 

innehåll, en modernisering som är nödvändig med hänsyn till de krav som 

kommunallagen och andra speciallagar ställer på kommunal verksamhet.  

 

Det förslag som undertecknad lägger fram är framtaget utifrån Sveriges 

kommuner och landstings (SKL:s) normalförslag. Normalförslaget och det 

bilagda förslaget är granskat i samråd med nämndsekreterare, enhetschef för 

SUS och kommunjurist. Dessa funktioner har stöttat undertecknad i 

framtagandet av förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen.  

 

Reglementet ska med de föreslagna skrivningarna vara hållbart över tid och 

”tåla” mindre organisationsförändringar. Hållbarheten kan även ses ur andra 

nämnders perspektiv, då målet är att använda delar av kommunstyrelsens 

reglemente även i dessa, t.ex. de bestämmelser som avser arbetsordningen.  
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Undertecknad har bedömt att det framlagda förslaget utgör en lägsta 

acceptabel miniminivå i fråga om innehåll och språkliga formuleringar. 

Innehållet i reglementet är till största del styrt av reglerna i kommunallagen 

(1991:900), se särskilt kapitel 3 och 6. Vissa formuleringar är tagna från det 

tidigare reglementet eftersom de har ansetts nödvändiga att använda även i 

det nya.  

 

En del äldre skrivningar har tagits bort, utifrån resonemanget att de inte 

bedömts vara nödvändiga eller för att de redan framgår av andra föreskrifter 

eller författningar. 

 

Det nya reglementet föreslås börja gälla från och med 1 juli 2017. Vid 

samma datum föreslås att det gamla reglementet för styrelsen upphöra att 

gälla. I samband med detta beslut föreslås kommunfullmäktige att ge i 

uppdrag till samtliga nämnder med undantag för krisledningsnämnden att ta 

fram förslag på nya nämndreglementen. Nämndernas reglementen behöver 

också ändras av samma skäl som anförts avseende styrelsens reglemente. 

Det är av vikt att kommunfullmäktige initierar denna process eftersom 

frågan om revidering av nämndreglemente ska väckas i nämnderna, inte hos 

styrelsen.  

 

Övrigt 

De ledamöter som berörs av beslutsförslaget att utse ledamöter är samma 

som avses i beslut från 27 november 2014, se dnr 2014-529, § 294.  

 

Ärendena med benämningen Kommunalrådsinstruktion, med dnr 2017-340 

samt Ny arbetsordning för kommunfullmäktige, med dnr 2013-264 har starkt 

samband med varandra och är viktiga för att det förevarande ärendet ska ha 

full genomslagskraft.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att i sin tur föreslå 

kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige:  

 

att anta bilagt förslag till reglemente för Ronneby kommuns 

kommunstyrelse,  

 

att nytt reglemente för Ronneby kommuns kommunstyrelse ska träda i kraft 

den 1 juli 2017. Samma dag upphör Reglemente för kommunstyrelsen 

antaget av kommunfullmäktige genom beslut § 54, 2014/513 att gälla.  

 

att ge övriga nämnder med undantag för krisledningsnämnden i uppdrag att 

senast till januari 2018 lägga fram förslag på nya nämndreglementen till 

kommunfullmäktige,  

 

att utse 15 ledamöter och 15 ersättare till kommunstyrelsen, 

 

att utse 7 ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Deltar i debatten 

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

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

(V), Roger Gardell (L) samt förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant 

(RP). 

Yrkanden 

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

revidering utefter diskussionerna samt att ärendet behandlas på nytt i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 

revidering utefter diskussionerna samt att ärendet behandlas på nytt i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Sanja Gojkovic, jurist  
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§ 260 Dnr 2013-000264 101 

Ny arbetsordning för kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

Härmed föreslås en ny arbetsordning för kommunfullmäktige, se bilaga 1.  

Den nya arbetsordningen föreslås träda i kraft 1 juli 2017 varvid 

fullmäktiges nu gällande arbetsordning upphör att gälla. 

Förslaget utgör en del av kommunledningsförvaltningens pågående översyn 

av kommunens reglementen, arbetsordningar och andra rättsliga 

styrdokument. Samtidigt med detta förslag överlämnas ett förslag till nytt 

reglemente för kommunstyrelsen, dnr 2017/286, samt ett förslag till 

instruktion för kommunalrådet, dnr 2017/340.  

Bedömning 

Nu gällande arbetsordning för fullmäktige antogs 2009 och ändrades senaste 

gången 2012. Sedan dess har arbetsordningen varit oförändrad. Gällande 

arbetsordning bifogas, bilaga 2. 

 

Fullmäktiges presidium har sett över den gällande arbetsordningen och tagit 

fram ett antal förslag som syftar till att effektivisera och vitalisera 

fullmäktiges arbetsformer. Förslagen har utmynnat i ett antal nya eller 

ändrade bestämmelser i förslaget till ny arbetsordning. 

 

Sedan 2012 har nya bestämmelser i kommunallagen (1991:900) tillkommit 

som reglerar fullmäktiges insyn i kommunala företag, presidiets roll m.m. 

Med anledning av de nya bestämmelserna har Sveriges Kommuner och 

Landsting gett ut ett reviderat normalförslag till arbetsordning för 

fullmäktige, dvs. ett underlag för lokala bedömningar vid framtagande av 

arbetsordning. Utöver följdändringar till följd av ändringarna i 

kommunallagen, innehåller normalförslaget ett antal bestämmelser som 

saknas i nuvarande arbetsordningen. De avser exempelvis insyn i verksamhet 

som bedrivs i form av gemensam nämnd. Normalförslaget har i tillämpliga 

delar arbetats in i aktuellt förslag till ny arbetsordning. 
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Utöver nämnda förändringar har den nya arbetsordningen getts en delvis ny 

disposition som bättre följer den ordning i vilken reglerna om fullmäktiges 

organisation och arbetsformer i 5 kap. kommunallagen redovisas. 

Dubbelregleringar i arbetsordningen liksom dubbelregleringar i förhållande 

till kommunallagens bestämmelser har utmönstrats och en språklig översyn 

har genomförts. 

En kommentar till förslaget till ny arbetsordning bifogas, bilaga 3.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

att anta bilagt förslag till arbetsordning för Kommunfullmäktige i Ronneby 

kommun, 

att den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige ska träda i kraft den 1 

juli 2017. Samma dag upphör arbetsordning för Kommunfullmäktige i 

Ronneby kommun, antagen av kommunfullmäktige genom beslut § 74/2009, 

senast reviderad genom beslut § 53/2012, att gälla.  

Deltar i debatten 

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

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

(V), Roger Gardell (L) samt förtroendevald med närvarorätt Anna Carlbrant 

(RP). 

Yrkanden 

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

revidering utefter diskussionerna samt att ärendet behandlas på nytt i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för 

revidering utefter diskussionerna samt att ärendet behandlas på nytt i 

kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 

Exp: 

Anna-Clara Eriksson, kommunjurist  
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§ 261 Dnr 2017-000003 101 

Information från kommundirektören 

 

Beslut 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet. 

________________ 
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§ 262 Dnr 2017-000005 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande inbjudningar till kurser och konferenser till 

sammanträdet: 

 Bräkneåns Vattenråd, Bräkneåns vattenråd inbjuder till studieresa i 

Bräkneåns avrinningsområde 30 maj 2017 

 

 Region Blekinge, När kulturen är resans mål 13 juni 

 

 Solt Sverige AB, Inbjudan Öppning av Resolt i Hallabro 19 maj.  

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 arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 263 Dnr 2017-000006 101 

Delgivningsärenden  

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden inför sammanträdet: 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse konkurs Ronneby Färg AB 

 Christian Håkansson, Synpunkt på Bredbandsbolagets 

grävningsarbete vid gamla vattentornet 

 Jonas Nilsson – Nils-Ingmar Thorell, Mailkonversation angående 

ombyggnad kommunala skolor 

 Länsstyrelsen Blekinge Län, Beslut om  projektstöd ”LIGHTer Nod 

Blekinge” 

 Länsstyrelsen Blekinge Län,  Utvärderingsrapport RÖK 2016 

 MSB, Utbetalning av ersättning enligt 5 kap.1§ lag om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap 

 Region Blekinge, Nyhetsbrev v. 17 

 Sveriges Kommuner och Landsting, återkoppling avseende: 

Finansiering av nationell stödfunktion på SKL till stöd för 

utvecklingen av en mer kunskapsbaserad socialtjänst 

 Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 17:9, 17:13, 17:14, 

17:16, 17:17, 17:18, 17:20, 17:21 

 Trafikverket, Geoteknisk undersökning för ny gång- och cykelväg 

mellan Listerby och Johannishus, Lv 670  

 Åke Olsson ordförande i Kallinge Ronneby PRO, ang. 

trygghetsboende i Kallinge 

 

Protokoll 

 Karlshamns Kommun KF, 2017-04-10 

 Ronneby Kommun KF, 2017-04-27 

 Sydarkivera, 2017-03-03 
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Deltar i debatten 

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

Norfall (S). 

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 arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisade 

delgivningsärenden till protokollet. 

________________ 

 

 


