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§ 493 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Magnus Pettersson (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 494 Dnr 2019-000663 534 

IT-policy 

 

Sammanfattning  

 Ronneby Kommuns IT-policy är från 2004 och behöver revideras 

Förslag till beslut 

IT-enheten föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att 

anta IT-policyn och att upphäva den tidigare IT-policyn samt policyn "Policy 

för IT-säkerhet i Ronneby Kommun".  

Deltar i debatten 

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

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

Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att remitterar förslag till ny IT 

policy till de kommunala bolagen för yttrande. Svar ska inkommit till 

kommunstyrelsen senast 28 februari 2020.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterar förslag till ny IT-policy till de 

kommunala bolagen för yttrande. Svar ska inkommit till kommunstyrelsen 

senast 28 februari 2020. 

________________ 

Exp: 

Tobias Ekberg, IT-chef 

Ronneby Miljö & Teknik AB 

AB Ronnebyhus 

AB Ronneby Industrifastigheter  
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§ 495 Dnr 2019-000637 179 

Uppräkning av taxor enligt LSO och LBE, 
Räddningstjänsten Östra Blekinge 2020 

 

Sammanfattning  

Delar av Räddningstjänsten Östra Blekinges verksamhet är inte 

skattefinansierad och en avgift måste därför tas ut för vissa ärenden, till 

exempel tillsyner och tillstånd. Grundprincipen för tillsynsavgiften är att 

handläggningen skall ske till självkostnadspris. Med 2019 års taxenivå sker 

dock inte handläggningen till självkostnadspris utan den belastar till viss del 

skattekollektivet. 

För tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga 

och explosiva varor är avgiften uppdelad i två delar. Den består av en 

grundavgift som avser förberedelse, transport, och efterarbete samt en rörlig 

timkostnad som avser tid ute på tillsynen. 

Räddningstjänsten har ca 5 handläggare som tillsammans utför ca 250 

tillsyner per år i enlighet med Räddningstjänstens tillsynsprogram. 

Sammanlagd arbetstid för 250 tillsyner uppgår till 2,0 heltidstjänster. 

För att beräkna taxan inför år 2020 har Räddningstjänsten använt det 

underlag som SKL har tagit fram. 

En genomsnittlig handläggningskostnad per handläggare på 995 kr har 

räknats fram, baserad på en årsarbetstid på 1 800 timmar samt att den 

anställde arbetar med tillsyn 60% av sin arbetstid. 

En genomsnittlig lönekostnad per år och handläggare ligger på 650 tkr. 

Gemensamma kostnader har tagits fram enligt SKL:s beräkningsunderlag 

och uppgår till 376 tkr. Bedömning av förebyggande avdelningens del av 

verksamhetens samlade kostnader har gjorts och sedan tillämpats på 

kostnader för exempelvis fordon, verksamhetssystem, lönekostnad, 

administration och förebyggandechef. Den totala kostnaden per handläggare 

blir då 1,026 mkr (650 tkr+376 tkr). Den totala kostnaden i förhållande till 

den genomsnittliga handläggningstiden per handläggare ger en 

handläggningskostnad per timme på 995 kr. 

Förslaget är därför att höja den rörliga avgiften till 995 kr (jmf 630 kr) och 

grundavgiften, som motsvarar tre arbetstimmar, till 2985 kr (jmf 1 260 kr). 

Kraven på hur tjänsteanteckningar, förelägganden och avskrivningsbeslut 

utformas har ökat under senaste åren, varför också handläggningstiden ökat 
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per ärende. Länsstyrelsen har i sin tillsyn av Räddningstjänsten påpekat 

vikten av att utforma tillsynshandlingarna på ett rättssäkert och tydligt sätt. 

En översyn har även gjorts av taxa för tillstånd för brandfarliga och 

explosiva vara enligt SKL:s mallar (se bilaga 1 med tabell över ärendetyper). 

Taxan bygger på en bedömd tidsåtgång per ärendetyp multiplicerat med 

handläggningskostnad per timme.  

Tidigare taxa för tillstånd har utgått från en annan beräkningsgrund.  

Endast mindre prisjusteringar har gjorts vad gäller föreslagen taxa för 

tillstånd och ärendetyperna har anpassats efter nu vanligt förekommande 

indelningar i andra kommuner.  

Vid en omvärldsbevakning av andra räddningstjänsters taxa framkommer att 

Räddningstjänsten Östra Blekinge har en lägre tillsynstaxa än många andra 

räddningstjänster, men ligger på en rimlig nivå vad gäller tillståndstaxa.  

Vår bedömning är därför att föreslagen höjningen av tillsynstaxan och 

justering av tillståndstaxan är befogad för att handläggningen av tillsyns- och 

tillståndsärenden ska ske till självkostnadspris.  

Taxan för handläggningskostnaden som fastställs av respektive 

Kommunfullmäktige (KF) uppräknas årligen med index (Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). Direktionen för räddningstjänsten Östra 

Blekinge följer upp detta med årlig uppräkning på KF:s uppdrag.        

Förslag till beslut 

Föreslår Kommunfullmäktige i Ronneby och Karlskrona beslutar:  

Att enligt framlagt förslag från Räddningstjänsten fastställa taxa med 

avgifter för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE.  

Att direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge får för varje 

kalenderår besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt 

handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det 

innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.  

Att delegation till direktionen enligt ovan är giltig till och med året efter 

valår, samt  

Att ny direktion efter politiskt val lämnar hemställan till respektive 

kommunfullmäktige att delegera beslut om uppräkning enligt ovan angivna 

index.      
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Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

kommunstyrelsen utan eget ställningstagande samt att till styrelsens möte i 

januari kalla representanter från Räddningstjänsten Östra Blekinge för en 

redovisning av hur intäktsökningen avses användas och allmänna frågor.        

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen 

utan eget ställningstagande samt kallar till kommunstyrelsens sammanträde i 

januari representanter från Räddningstjänsten Östra Blekinge för en 

redovisning av hur intäktsökningen avses användas och allmänna frågor. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge  
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§ 496 Dnr 2019-000669 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avs Juridiska 
tjänster 

 

Sammanfattning  

 Upphandlingen avser bl a kommunens behov av juridiska tjänster. 

Nuvarande avtal, som SKL Kommentus upphandlat och tecknat, upphör att 

gälla under 2020. Efter diskussion konstateras att vi genomför en egen 

upphandling. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 2020-04-01 med 

möjlighet till 12 plus 12 månaders option. Omfattningen för Ronneby 

kommun är ca 5 000 000 kronor.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Juridiska tjänster  

Deltar i debatten 

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

och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av Juridiska tjänster. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare 
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§ 497 Dnr 2019-000623 009 

Informationsärende - Stärka och utveckla ungas 
möjlighet till delaktighet och inflytande utifrån ett 
mångfaldsperspektiv (KS mål under Attraktivt boende) 

 

Sammanfattning  

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder ger information om arbetet med att stärka 

och utveckla ungas möjlighet till delaktighet och inflytande utifrån ett 

mångfaldsperspektiv som presenteras som ett av kommunstyrelsens mål 

under attraktivt boende.      

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V) och Magnus Pettersson (S).  

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 noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Sofie Ceder, folkhälsosamordnare  
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§ 498 Dnr 2019-000382 001 

Uppföljning av tillfälliga statsbidrag 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade i §235/2019 att ge ”ett uppdrag till 

ekonomichefen att följa upp tillfälliga statsbidrag 2017-2019 inom alla 

verksamheter och hur dessa påverkat verksamheternas personalbudget efter 

det att statsbidraget upphört.”  

Bedömning 

Tillfälliga statsbidrag har i denna uppföljning tolkats som riktade statsbidrag, 

d.v.s. inte andra projektmedel. Riktade statsbidrag är öronmärkta för ett visst 

ändamål. Flertalet av dessa betalas inte ut med automatik utan måste sökas. 

 

SKL (Sveriges kommuner och landsting) beskriver de riktade statsbidragen 

som kostnadsdrivande och att de ofta medför en ökad administration. Därför 

arbetar man för ökade generella statsbidrag och färre riktade. 

 

De riktade statsbidragen hanteras av berörd förvaltning och det finns därmed 

inte någon samlad förteckning över vilka riktade statsbidrag kommunen 

erhåller. I bokföringen skiljer man inte på riktade statsbidrag och andra 

bidrag som erhålls från statliga myndigheter på kontonivå. Istället används 

olika konton beroende på bidragsgivande myndighet. Vanligtvis skapas även 

ett projektnummer för att underlätta uppföljningen av bidraget. Särskilt 

viktigt är det då kommunen ska återredovisa hur mycket pengar som använts 

och till vad. 

 

I denna redovisning av uppdraget har ytterligare en avgränsning gjorts och 

det är att personalkostnaden ska ha påverkats. Statsbidrag som inte varit 

kopplat till personalkostnader ingår inte i uppdraget. 

 

För att kunna göra en uppföljning har ekonomienhetens kontaktekonomer 

gått igenom förvaltningarnas riktade statsbidrag och lämnat en 

sammanställning av vilka riktade statsbidrag som finns/funnits och som 

påverkat personalkostnaderna. Sammanställningen återfinns som bilaga 

(Statsbidrag redovisning av uppdrag). 
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Syftet med uppföljningen har varit att se om kommunen har kvar/riskerar att 

ha kvar personalkostnader efter bidragsperioden.  

 

Slutsatsen av genomgången är att riktade statsbidrag i vissa fall har medfört 

att personalkostnader permanentats i organisationen genom att tjänsterna 

planerats in i ordinarie verksamhet efter bidragsperioden eller på annat sätt 

att personalkostnader finns kvar trots att bidraget har upphört. Det finns å 

andra sidan riktade statsbidrag som finansierat ordinarie tjänster och då 

istället har sänkt kommunens kostnader.  

 

Det som är viktigt är att förvaltningarna har bra kontroll över när de riktade 

statsbidragen upphör så att man i god tid kan planera för den personal som 

arbetar på tjänster som finansieras av bidrag.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet och uppmanar 

förvaltningarna att i god tid planera för omställning av verksamheten så att 

den kostnad som statsbidraget genererar upphör då det riktade statsbidraget 

upphör.   

Deltar i debatten 

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

Magnus Petersson (S) och Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att sammanställningen och ärendet skickas till nämnderna med en 

begäran om återrapportering i mars 2020.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att noterar 

informationen till protokollet samt uppmana förvaltningarna att i god tid 

planera för omställning av verksamheten så att den kostnad som statsbidraget 

genererar upphör då det riktade statsbidraget upphör. Vidare ombes 

nämnderna att senast i mars 2020 återkomma med en återrapportering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 499 Dnr 2019-000642 019 

Fairtrade City Ronneby 

 

Sammanfattning  

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som aktivt verkar för rättvis 

handel och etisk konsumtion, i enlighet med Agenda 2030. Fairtrade City är 

ett samarbete mellan kommunen, näringslivet och civilsamhället lokalt, och 

arbetet leds av en styrgrupp som representerar hela lokalsamhället.  

 

Ronneby kommun har varit en diplomerad Fairtrade City sedan 2008. 

Fairtrade City innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk 

upphandling, bedriver ett aktivt informationsarbete samt arbetar aktivt för ett 

utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser. 

 

Handeln i Ronneby har själva utvecklat sitt sortiment och numera är det mer 

vanligt att Fairtrade produkter finns tillgängliga i livsmedelsbutiker och via 

webbhandel. 

 

Under 2018 införde Fairtrade City en diplomeringsavgift på 10 000 kr/år.  

Bedömning 

När arbetet med Fairtrade City startades upp av Näringslivskontoret var 

tanken att det skulle drivas av näringslivet i Ronneby och samordnas av 

Näringslivskontoret och civilsamhället. Så blev inte fallet utan samordningen 

lades över på den miljöstrategiska funktionen som därefter även har fått leda 

och driva arbetet med Ronneby Fairtrade City.  

 

Det har under flera år varit svårt att få ihop representanter till styrgruppen för 

Ronneby Fairtrade City. Arbetet ska ledas av en styrgrupp med 

representanter från hela lokalsamhället – från kommunen (politiker och 

tjänsteperson), näringslivet och civilsamhället. Fairtrade City ställer krav på 

att varje diplomerad stad ska genomföra minst 4 aktiviteter/år som 

marknadsför Fairtrade och sprider kunskap om Fairtrade. Då få har 

engagerat sig i Ronneby Fairtrade City har det inneburit att arbetsbördan för 

de engagerade personerna varit stor. 
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Även utan en diplomering som Fairtrade City kan kommunen arbeta aktivt 

för ett utbud av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser genom 

att fortsätta att ha som mål att köpa in Fairtrade produkter. 

 

Den stora arbetsbelastningen på få personer, det svaga intresset från 

näringslivet samt avgiften för diplomeringen motiverar att kommunen bör se 

över sitt deltagande i Fairtrade City. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att Ronneby kommun inte ska vara en diplomerad 

Fairtrade City kommun. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), 

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

 

Magnus Pettersson (S) yrkar på Ronneby kommun fortsatt ska vara en 

diplomerad Fairtrade City kommun.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens 

eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att Ronneby kommun inte ska vara en diplomerad 

Fairtrade City kommun. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 500 Dnr 2019-000674 303 

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spill 
Svenstorp, Bräkne-Hoby 

 

Sammanfattning  

För gällande detaljplan i Stenåsaområde (del av Svenstorp 20:1 och 

Svenstorp 20:5) är nu exploatering påbörjad och behovet av utökning av 

verksamhetsområde för vatten och spill är påkallat från Miljöteknik.  

Bedömning 

För gällande detaljplan i Stenåsaområde (del av Svenstorp 20:1 och 

Svenstorp 20:5) är nu exploatering påbörjad. Markanvisning för äldreboende 

finns på del av Svenstorp 20:5, detaljplanen säger bostäder. På Svenstorp 

20:5 planeras för LSS-boende. Behovet av utökning av verksamhetsområde 

för vatten och spill är påkallat från Miljöteknik. På kartan nedanstående 

föreslaget område. Gäller detaljplaneområdet frånsett Svenstorp 20:4 som 

kvarstår utanför verksamhetsområdet. 
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Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta införliva del av Svenstorp 20:1 och 

Svenstorp 20:5 i verksamhetsområde för vatten och spill.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att införliva del av Svenstorp 20:1 och Svenstorp 20:5 i 

verksamhetsområde för vatten och spill. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 501 Dnr 2019-000590 253 

Stenabyholm 1:1, ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

 Ansökan om köp av ön Stenabyholm 1:1 har inkommit. Ändamål för köp är 

bland annat sjöfågeljakt. Som alternativ till köp kan markbyte tänkas mot en 

fastighet på Eneholmen.  

Bedömning 

Ansökan om köp av ön Stenabyholm 1:1 har inkommit. Sökande önskar 

köpa ön för att bland annat bedriva sjöfågeljakt och skärgårdsvård i form av 

skötsel av öns vegetation. Ronneby kommun äger ensam ön som är på 15523 

kvm. Kommunen har inga arrenden på ön utan arrenderar endast ut 

sjöfågeljakt vid anmält intresse. Intresset att jaga sjöfågel kan tillgodoses 

utan köp.  

 

Som alternativ till köp av Stenabyholm så kan sökande tänka sig att byta 

mark. I byte mot Stenabyholm skulle då del av Eneholmen vara ett 

alternativ. Sökande äger del av ön (sökandens del 59307 kvm). Eneholmen 

är en splittrad ö sett till markanvändning och ägandeskap. Det finns på hela 

ön totalt nio fastigheter och minst lika många ägare. Ronneby kommun äger 

del av ön. Någon förbättring av skötsel av ön kommer inte att ske genom ett 

markbyte varpå det förslaget bör förkastas. 

  

Stenabyholm 1:1 

Eneholmen 
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Stenabyholm 1:1 

Eneholmen 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

att neka köp av Stenabyholm 1:1.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD) och Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet återremitterar 

ärendet och ger mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utreda 

möjligheterna och ta fram förslag till försäljning av Stenabyholm 1:1. 

 

Bangt Sven Åke Johansson (SD) och Tommy Andersson (S) yrkar bifall till 

tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens 

eget yrkande.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla ordförandens förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Bengt Sven Åke Johanssons (SD) och Tommy 

Anderssons (S) förslag röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning i enlighet med nedan avges fyra (4) ja-röster och 

fyra (4) nej-röster varefter ordförande med sin utslagsröst finner att 

arbetsutskott beslutar i enlighet med ordförandens eget förslag.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott arbetsutskottet återremitterar ärendet och 

ger mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utreda möjligheterna och ta 

fram förslag till försäljning av Stenabyholm 1:1. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(64) 
2019-12-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 502 Dnr 2019-000678 253 

Hoby 1:14, Svenstorp 2:8 samt del av Svenstorp 11:3 
ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

K.O. Djurstorps AB som är ägare till ICA i Bräkne-Hoby har ansökt om att 

få köpa mark för att möjliggöra utökning av sin verksamhet. Utökningen 

avser bland annat parkeringar. Detaljplan är nyligen framtagen för området 

och vars syfte är att möjliggöra köp.   

Bedömning 

K.O. Djurstorps AB som är ägare till ICA i Bräkne-Hoby har ansökt om att 

få köpa mark för att möjliggöra utökning av sin verksamhet. Utökningen 

avser bland annat parkeringar. Detaljplanen för området vann laga kraft 

2018-12-20. Syftet med denna detaljplan är just att möjliggöra utökning av 

verksamheten för ICA i Bräkne-Hoby. För att möjliggöra köp av mark samt 

att genomföra detaljplanen pågår i nu en flytt av korsningen Bräknevägen-

Backarydsvägen. Flytten av korsningen sker i samarbete med Trafikverket 

men arbetet utförs av kommunen.  

Förslag till köpekontrakt finns upprättat. För fastigheten Hoby 1:14 är 

köpeskillingen 120 kronor per kvadratmeter vilket ger en köpesumma om 

167 520 kr. För fastigheten Svenstorp 2:8 är köpeskillingen 120 kronor per 

kvadratmeter vilket ger en köpesumma om 154 200 kr. För köp av del av 

Svenstorp 11:3 som utgör parkeringsyta är priset satt till 40 kronor per 

kvadratmeter. För köp av del av denna fastighet krävs lantmäteriförrättning 

som köparen betalar.    

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 

förslå Kommunfullmäktige att godkänna upprättad överenskommelse om 

fastighetsreglering samt köpekontrakt.   

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 yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna upprättad överenskommelse om 

fastighetsreglering samt köpekontrakt. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 503 Dnr 2019-000680 251 

Exploateringskonto för detaljplan för nybyggnation 
Droppemåla 1:87 

 

Sammanfattning  

På fastigheten Droppemåla 1:87 pågår arbetet med ny detaljplan för 

bostäder.  

Bedömning 

Del av Droppemåla 1:87 har pågående detaljplanearbete för bostäder. Den 

nya detaljplanen kommer att möjliggöra att nya villor eller radhus/parhus 

byggs. Det finns ett intresse från företag att realisera planen och exploatera 

området. För att ligga i fas med en kommande exploatering föreslås att ett 

exploateringskonto upprättas som täcker kostnader för främst utredningar 

inom detaljplanearbetet men även vissa åtgärder som kan bli aktuella efter 

lagakraftvunnen detaljplan. Främst behövs kostnadstäckning för 

projektledare, trafikutredning och övriga utredningar infrastruktur (el, VA, 

fiber, gata, GC) samt fastighetsbildningskostnaden. En beräknad kostnad 

hamnar på ca 300 000 kronor. 

  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar förslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Droppemåla 

1:87 om 300 000 kronor.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via extern upplåning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto för Droppemåla 1:87 

om 300 000 kronor. Finansiering sker via extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 504 Dnr 2019-000688 250 

Exploateringskonto för Hoby 5:2, Blekingearkivet 

 

Sammanfattning  

Avsiktsförklaring mellan Ronneby Kommun och Sydarkivera för utbyggnad 

av Blekingearkivet är undertecknad under hösten 2019. Projektet har startat 

upp under sen höst 2019 och beräknas fortsätta vidare under 2020.   

Bedömning 

En utbyggnad av Blekingearkivet i Bräkne-Hoby har diskuterats under några 

år och samtal har förts med både politiker och tjänstemäns ihop med 

Sydarkivera.  Avsiktsförklaringen mellan Ronneby Kommun och 

Sydarkivera för utbyggnad av Blekingearkivet undertecknades under hösten 

2019. Mark- och exploateringsenheten har påbörjat en uppstart av projektet 

under sen höst 2019 och beräknas fortsätta vidare under 2020. Det första 

arbetet är främst med att ta fram underlag, bygglovshandlingar, ledningskoll 

och diverse utredningar kring placering och hänsyn till riksintresset. 

Exploateringsingenjör ihop med byggprojekteldare som driver arbetet har 

projektlön varpå behovet av lönetäckning finns. Enheten förslår därför att ett 

exploateringskonto om 200 000 kronor upprättas för att täcka lönekostnader, 

diverse utredningar och bygglovsavgifter.  

   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta att upprätta exploateringskonto om       

200 000 kronor för Hoby 5:2.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att finansiering sker via extern upplåning.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att upprätta exploateringskonto om 200 000 kronor för 

Hoby 5:2. Finansiering sker vi extern upplåning. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 505 Dnr 2019-000601 255 

Kalleberga 8:8 ansökan om servitut 

 

Sammanfattning  

 Fastighetsägare till Kalleberga 8:90 har inkommit med en ansökan om att 

upprätta servitut på fastighet Kalleberga 8:8. I ansökan delges två 

anledningar till det önskade servitutet. 

1. Fastighetsägaren tycker att sikten från befintlig in/utfart från 

fastigheten försämrats i samband med att man breddade 

Kallebergavägen och anlade cykelväg. 

2. Man önskar också kunna använda ytan som parkeringsplats för den 

extra bil man köpt  

Bedömning 

 Fastighetsägare till Kalleberga 8:90 har inkommit med en ansökan om att 

upprätta servitut på fastighet Kalleberga 8:8. Detta då man vill skapa ny 

in/utfartsväg till fastigheten och för att ha parkeringsmöjlighet till ytterligare 

fordon.  

Man önskar att svänga av från Kallebergavgen in på Nämndemansvägen och 

köra genom den befintliga parkeringen för att sedan fortsätta genom 

naturmarken vidare till fastigheten. Sträcka redovisas i den ansökan som 

biläggs denna skrivelse. 

 

I Jordabalken 14 kap. regleras servitut. Där kan vi läsa att ett servitut kan 

avtalas om nyttan för den härskande fastigheten är större än belastningen för 

den tjänande fastigheten. 

Undertecknad har varit ute och kollat förutsättningarna på plats. Befintlig 

in/utfart ansluter ut på en raksträcka på Kallebergavägen. Rådande hastighet 

på vägen är 50km/h. Mycket god sikt åt höger och relativt god sikt åt 

vänster.  

 

Tomtytan är så pass stor att möjlighet till parkering av fordon kan förläggas 

inom den egna fastigheten. 
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Kan således inte motivera att nyttan för härskande fastighet är större än 

belastningen för den tjänande fastigheten  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta ge undertecknad (Sandra Danielsson, mark- och 

exploateringsenheten) godkännande att avslå ansökan om servitut  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge Sandra 

Danielsson, mark- och exploateringsenheten, godkännande att avslå ansökan 

om servitut. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 506 Dnr 2019-000589 287 

Bräkne-Hoby Skolkök - Upphandling och uppförande 
av ombyggnation 

 

Sammanfattning  

 Kommunledningsförvaltningen genom Mark- och Exploatering upphandlar 

entreprenör genom en totalentreprenad för ombyggnation av Bräkne-Hoby 

skolkök. Köket är i dagsläget ett mottagningskök som efter ombyggnationen 

klassas som tillagningskök med en kapacitet att servera ca 300 måltider.  

Bedömning 

 Framtagning av förfrågningsunderlag har utförts tillsammans med konsulter. 

Samverkan med både verksamhet och fackliga representanter har genomförts 

och godkänts. Tidsplanen för ombyggnationen är att påbörja rivning av 

köket vecka 9 2020. Under vecka 8 kommer verksamheten att städa och 

stänga ner köket. Under ombyggnationen kommer värmevagnar med 

måltider att serveras till matsalen för att inte störa den dagliga verksamheten 

för såväl personal som elever. Ombyggnationen beräknas vara färdigställd 

till semestern 2020. Kökspersonal kommer få två tillfällen för utbildning av 

den nya köksutrustningen för att kunna starta upp köket för daglig 

verksamhet 

HT-2020.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa de 

administrativa föreskrifterna avseende upphandling av Ombyggnation 

Bräkne-Hoby Skolkök med Totalentreprenad och därmed godkänna start för 

upphandling.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer de administrativa föreskrifterna 

avseende upphandling av Ombyggnation Bräkne-Hoby Skolkök med 

Totalentreprenad och därmed godkänna start för upphandling. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Unni Johannesson  
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§ 507 Dnr 2018-000447 738 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) - dags för boendegaranti 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-10-23 § 161 

Sune Håkansson, Ronnebypartiet, föreslår i en motion att Ronneby kommun 

inför en boendegaranti till trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  

Det finns sedan tidigare av kommunfullmäktige beslutade en del kriterier för 

trygghetsboende. Dock finns en del utestående frågor gällande t ex ansvar.   

Vid ett eventuellt införande av boendegaranti menar äldrenämnden att ett 

sådant beslut behöver föregås av utredning på flera punkter.  

Äldrenämnden bedömer att det inte är önskvärt att införa en boendegaranti i 

trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  

Äldrenämnden föreslås besluta i enlighet med föreliggande yttrande.       

Bedömning 

Sune Håkansson, Ronnebypartiet föreslår i en motion att Ronneby kommun 

inför en boendegaranti till trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.  

Nuvarande förutsättningar 

Kommunen ska, enligt socialtjänstlagen (SoL), inrätta särskilda 

boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor som behöver 

särskilt stöd (i Ronneby kallat vård- och omsorgsboende) 

Kommunen får, enligt SoL sedan april 2019, även inrätta särskilda 

boendeformer för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i 

boendet och annan lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att 

bryta oönskad isolering. Med dessa boenden menas biståndsbedömda 

trygghetsboenden, vilket är tillståndspliktiga verksamheter (kräver tillstånd 

från IVO för att bedriva). 

Trygghetsbostäder är ett alternativt boende för äldre personer. Boendet hyrs 

direkt av fastighetsägaren som en ”vanlig” hyresgäst. Trygghetsboende finns 

på flera orter i Ronneby Kommun och ett par olika hyresvärdar erbjuder 

trygghetsboenden i kommunen. Äldrenämnden har inga angivna åtaganden 

för de boende på trygghetsboende. Bistånd genom SoL samt kommunal 
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hälso- och sjukvård enligt HSL erbjuds på samma sätt som i ordinärt boende 

(”vanliga” lägenheter/villor) 

 

2013-12-12 beslutade KF att kriterierna för trygghetsboende ska vara en 

lägsta åldersgräns på 70 år för de som flyttar in. 

 Det ska finnas gemensamhetsutrymme för aktiviteter samt 

möjligheter att inta måltider tillsammans. 

 Personal ska finnas tillgänglig vissa tider för att starta upp eller 

hålla i gemensamma aktiviteter samt ta kontakt med nyinflyttade. 

 Gemensamhetsutrymmet ska vara tillgängligt för hyresgäster på 

trygghetsboendet såväl som för personer som bor i närområdet. 

Gemensamhetsutrymmet ska kunna användas i både små och stora 

sammanhang. 

 Utrymmet behöver därför vara dimensionerat till att rymma minst 50 

personer. 

I kriterierna finns inget angivet gällande matservering. Det råder vissa 

oklarheter vad gäller trygghetsboende, exempelvis hur boenden som klassas 

som trygghetsboenden, vem som ska finansiera gemensamhetslokal och 

värd/värdinna samt hur kommunen förhåller sig till öppnande av nya 

trygghetsboenden i kommunal och privat regi. Service och utbud av 

aktiviteter är olika vid de olika trygghetsboendena. Äldrenämnden har 

beslutat att föreslå kommunstyrelsen att utreda formerna och 

förutsättningarna för trygghetsboende, i kommunal och privat regi, och i det 

säkerställa att likställighetsprincipen enligt kommunallagen uppfylls. 

Vid eventuellt införande av boendegaranti 

Äldrenämnden bedömer att innan ett eventuellt ställningstagande gällande 

införande av en boendegaranti behöver i sådana fall utredning göras på flera 

punkter.  

T ex följande behöver beaktas:  

 Vid införande av någon form av garanti är det viktigt att säkerställa 

vad det är som garanteras. Vad skulle en garanti omfatta? Vilka 

rättigheter skulle individen kunna kräva?  

 Skulle garanti utifrån något kriterium, i motionärens förslag ålder, 

tränga undan andra kriterier? Konsekvenser? 

 Vilken organisation ska ansvara för att planera för och verkställa 

garantin? Vilka åtgärder behöver vidtas för verkställighet? Tillgång 

och efterfrågan på trygghetsboende generellt och i synnerhet för 

personer över 85 år? Kostnader? 
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 Garanti i kommunala kontra privata boende? Särskild kvotplatser för 

garanti? 

 Vad händer om garantin inte kan verkställas? 

 Konsekvenser för annan verksamhet?  

 

Äldrenämnden bedömer att det inte är önskvärt att införa en boendegaranti i 

trygghetsboende för personer som fyllt 85 år.       

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta lämna yttrande i enlighet med föreliggande 

förslag.      

Äldrenämndens beslut 2019-10-23 

Äldrenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen 

med motiveringen att innan ett ställningstagande gällande införande av en 

boendegaranti behöver i sådana fall en utredning göras på flera punkter: 

 Vid införande av någon form av garanti är det viktigt att säkerställa 

vad det är som garanteras. Vad skulle en garanti omfatta? Vilka 

rättigheter skulle individen kunna kräva?  

 Skulle garanti utifrån något kriterium, i motionärens förslag ålder, 

tränga undan andra kriterier? Konsekvenser? 

 Vilken organisation ska ansvara för att planera för och verkställa 

garantin? Vilka åtgärder behöver vidtas för verkställighet? Tillgång 

och efterfrågan på trygghetsboende generellt och i synnerhet för 

personer över 85 år? Kostnader? 

 Garanti i kommunala kontra privata boende? Särskild kvotplatser för 

garanti? 

 Vad händer om garantin inte kan verkställas? 

 Konsekvenser för annan verksamhet?  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 508 Dnr 2019-000337 634 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tony Holgersson (SD) att kommunfullmäktige ger 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till 
förskola 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-11-14 § 145 

Förvaltningschef Tobias Ekblad och Ingela Berg, verksamhetschef 

Förskolan,  uppger i sitt förslagsyttrande att antalet förskoleplatser i Listerby 

bedöms vara tillräckligt i nuläget, men att det är viktigt att hålla 

bostadsbyggandet och utvecklingen i området under bevakning.      

Bedömning 

I framtaget förslag till remissyttrandet anförs följande; 

Kuggebodaskolans lokaler bedöms som fullt möjliga att använda till 

förskola, men det krävs en viss renovering för att de ska kunna tas i bruk. 

Enligt utredning och tjänsteskrivelse ”Framtida lägesbild förskolebehovet i 

Ronneby” (Hänv Dnr 2019.428-630) , uppger projektledaren för Framtidens 

skolor Monica Sjövind följande; 

”I nuläget räcker förskoleplatserna i Listerby, men viktigt att bevaka 

utvecklingen i området. Om ytterligare område planläggs för 

bostadsbyggande så behöver man se över situationen för förskola (och 

skola). ”      

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår Utbildningsnämnden  

att ställa sig bakom föreliggande förslag till yttrande, anta detta som sitt eget 

remissvar och härigenom anse motionen besvarad.       

Utbildningsnämndens beslut 2019-11-14 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande 

gällande motion om att se över möjligheterna att använda Kuggebodaskolan 

till förskola.  I nuläget bedöms antalet förskoleplatser i Listerby vara 

tillräckligt. 
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Deltar i debatten 

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

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen är besvarad med 

hänvisning till utbildningsnämndens svar.  

 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med ordförandens 

eget yrkande.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad med hänvisning till 

utbildningsnämndens svar.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(64) 
2019-12-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 509 Dnr 2019-000338 639 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tony Holgersson (SD) att kommunfullmäktige ger 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att se över 
möjligheterna att använda Kuggebodaskolan till 
träningsskola 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-11-14 § 146 

Förvaltningschef Tobias Ekblad och Charlotte Kansikas, verksamhetschef 

Grundskolan,  uppger i sitt förslagsyttrande att efter genomgång av 

lokalerna, görs bedömningen att Kuggebodaskolan är ett bra alternativ för 

träningsskolan att bedriva sin verksamhet.       

Bedömning 

I framtaget förslag till remissyttrandet anförs följande; 

Efter genomgång av lokalerna tillsammans med verksamheten, görs 

bedömningen att Kuggebodaskolan är ett bra alternativ för träningsskolan att 

bedriva verksamhet i. Det är bättre lokaler än de träningsskolan har idag på 

”Igelkotten”, Friskyttevägen. Rektor för verksamheten gör bedömningen att 

nuvarande lokaler är anpassade till ca sex elever men i dagsläget är det nio 

elever inskrivna. 

I Kuggebodaskolan finns större utrymmen, bredare korridorer, tillgång till 

matsal, plats för elevernas alla hjälpmedel, nära till naturen, idrottssal och 

bättre skolgård. Dock behövs en anpassning av lokalerna. Träningsskolan är 

en lagstadgad verksamhet för elever med komplexa funktionsnedsättningar 

och utrymmen krävs för detta.      

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslås anta utbildningsförvaltningens yttrande att 

Kuggebodaskolan skulle vara ett bra alternativ för träningsskolans 

verksamhet.       

Utbildningsnämndens beslut 2019-11-14 

Utbildningsnämnden ställer sig bakom föreliggande förslag till yttrande 

gällande motion om att se över möjligheterna att använda Kuggebodaskolan 

till träningsskola.  Kuggebodaskolan ses som ett bra alternativ för 

träningsskolans verksamhet. 
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Utbildningsnämnden ger utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

organisatoriska och kostnadsmässiga möjligheter att flytta Träningsskolan 

till tidigare Kuggebodaskolans lokaler och använda tidigare Träningsskolans 

lokaler till förskola. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att motionen ska anses bifallen 

med hänvisning till utbildningsnämndens beslut.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anses motionen bifallen med hänvisning till 

utbildningsnämndens beslut.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 510 Dnr 2016-000659 730 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) avseende att underlätta 
pensionärernas flyttning 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson (RP) har inkommit med en motion avseende att underlätta 

pensionärers flyttning. Många pensionärer bor i en för stor bostad och hade 

kunnat flytta till ett trygghetsboende men boendeformen anses vara dyr. 

Sune Håkansson anser att en lösning skulle kunna vara att det kommunala 

bostadsföretaget bygger trygghetsbostäder i form av insatslägenhet med en 

avgift under gränsen för bostadstillägg samt med en prisgaranti där det 

kommunala bostadsföretaget förbinder sig att köpa tillbaka lägenheten för 

det ursprungliga priset. Fördelarna med ett sådant system är enligt Sune 

Håkansson att de boende får en modern standard, gemenskap, lagom stort 

boende och att kommunens kostnader sjunker på grund av 

samordningsvinster.   

Bedömning 

Det finns idag ett kommunalt trygghetsboende på Espedalen och i 

Eringsboda (Björkliden). Vidare i kommunen finns Backens 

trygghetsboende (Värendsvägen) och Hammerlins vägs Trygghetsboende. 

Ytterligare trygghetsboende byggs på Kilen med 23 lägenheter i regi av 

Attendo. Med ett större antal trygghetsboende i kommunen ökar också 

möjligheten till att välja boende och genom det kan fler invånare ta steget att 

flytta från sin villa till lägenhet. Genom boendeformen trygghetsboende kan 

kommunens kostnad för exempelvis hemtjänst minskas, dels genom att 

boendeformen erbjuder en modern standard dels genom samordningsvinster 

då det är en byggnad att besöka brukare i.  
 

Äldrenämnden har yttrat sig och är positiva till motionens anda och förslaget 

från nämnden är att ge kommunstyrelsen eller Ronnebyhus i uppdrag att 

underlätta för pensionärer att flytta från villa till trygghetsboende.  

 

Kommunen jobbar redan med att få till flera trygghetsboenden. Att få till en 

omflyttning kring bostäder är en fråga som hanteras även på riksnivå. Ett 

direkt investeringsbidrag föreslås i SOU 2015:85. Där föreslås också ett 

paket med åtgärder inom fyra områden i syfte att få fart på bland annat 

omflyttning. De områdena är: 
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 förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet, 

 få fram fler bostäder för äldre, även på svaga marknader, med fokus 

på boendeformer som ger möjligheter till gemenskap, 

 underlätta för seniorer att flytta till – eller bo kvar i – en bostad som 

det går att åldras i, samt att 

 främja forskning och annan kunskapsutveckling kring 

tillgänglighetsfrågor och gemenskap i boendet. 

 

Ett annat alternativ kan vara att kommunen jobbar vidare med att försöka få 

till stånd byggande av kooperativa hyresrätter i kommunen. En kooperativ 

hyresrättsförening är en ekonomisk förening som hyr ut minst tre lägenheter 

till sina medlemmar. Föreningen är hyresvärd och hyresgästen är medlem i 

föreningen. Kooperativ hyresrätt är ett mellanting mellan vanlig hyresrätt 

och bostadsrätt. Hyresgästens nyttjanderätt till lägenheten stämmer till stor 

del överens med vad som gäller vid vanlig hyra. Gällande ansvar och risk så 

betalar varje medlem en insats och eventuellt en upplåtelseinsats i samband 

med att han eller hon får hyra en lägenhet. Medlemmarna är inte personligt 

ansvariga för föreningens skulder, men däremot kan de förlora den egna 

insatsen. Som boende kan medlemmen också påverka förhållandet i 

fastigheten men utan att behöva ta det ansvar som ett ägande innebär.  

 

För att underlätta för pensionärerna att flytta från en stor bostad till en 

mindre så behöver fler lägenheter byggas. Ägardirektiv till det kommunala 

bostadsbolaget kan vara en lösning. Prisgaranti kan fungera men då krävs 

kommunala beslut om subventioner.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 511 Dnr 2019-000265 315 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Tim Aulin (SD) om att bygga parkeringar vid 
stationsområdet 

 

Sammanfattning  

 Sverige demokraterna föreslår att kommunfullmäktige ger lämplig 

förvaltning i uppdrag att anlägga parkeringsplatser i stationsområdet. Tre 

stycken platser pekas ut som alternativ i motionen. 

Första förslaget, att anlägga parkeringsplatser för personalen på Bergkvara 

buss vid busstorget. 

Andra förslaget, att flytta containrar och utöka befintlig parkering på 

Lokvägen.  

Bedömning 

 Det finns ett behov av att framöver upprätta parkeringsplatser, dock bör 

detta rent tidsmässigt ske i nära anslutning till att byggnation startar och 

befintliga parkeringar stängs. Behovet av ett parkeringshus är sannolikt stort 

vid en kommande nybyggnation av kvarteret Gertrud för att säkerställa att 

antalet parkeringsplatser bli tillräckligt. Parkeringen vid järnvägsstation 

skulle också gynnas utav ett parkeringshus. Förstudie av storlek på 

parkeringshus pågår och där tittas även på finansieringsmöjligheter och hur 

man ska få kostnadstäckning. Ett parkeringshus är en förhållandevis dyr 

investering och i dagsläget finns inga medel avsatta förutom de till 

förstudien. 

Att upprätta parkeringar redan nu, innan befintliga platser upphör, skapar för 

invånarna ytterligare parkeringsmöjligheter i dagsläget. Vilket i sin tur sedan 

kan skapa ett större problem/missnöje när byggnation startar och parkeringar 

då upphör. Genom att vänta med anläggning av p-platser skapas möjlighet, 

att i nära/direkt anslutning till att befintliga platser stängs erbjuda nya 

parkeringsmöjligheter.  

 

Förslag 1:  

Flera frågor behandlas för bedömning gällande anläggning av 

parkeringsplatser. Detaljplan, markförhållanden och 

trafiksituation/trafiksäkerhet är några viktiga delar att ta ställning till. 

Föreslagen plats är, enligt dessa frågor, olämplig för ändamålet parkering. 
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Det bör också tas ett ställningstagande gällande huruvida kommunen ska 

bära kostnader för att anlägga parkeringsplatser för företagens personal eller 

inte. Upprättar kommunen parkering för ett företag, i detta fall Bergkvara 

buss, skapar det risk för förfrågning från andra företag som önskar 

detsamma.  

 

Förslag 2: 

Föreslagen plats anses vara lämplig att utreda vidare, för att framöver kunna 

anlägga parkeringsplatser på. I vidare utredning bör, bland annat, följande 

frågor beaktas 

 Miljöteknik har idag källsorteringscontainrar på platsen. Hur ställer 

de sig i frågan? 

 Behöver källsorteringen finnas kvar? Om ja, finns annan lämplig 

plats att upprätta dessa på? 

 Vem bär i sådana fall kostnaden för flytt, eventuella lovansökningar 

etc.? 

 

Förslag 3:  

Även denna plats kan vid behov vara av intresse att titta vidare på. Dock ägs 

denna mark inte av Ronneby kommun utan ägs av Emaljen AB. Köp av 

mark är genomförbart men detaljplanen säger småindustri samt att det på 

området är prickmark och u-område.  Detta innebär en del åtgärder innan 

man skulle kunna upprätta någon form av parkeringsmöjligheter, bland annat 

krävs att man utreder möjligheter för ett eventuellt arrende av marken. 

Vidare krävs också en lovansökan för upprättande av tillfällig parkering. Ett 

tillfälligt bygglov får ges på max 10 år men med möjlighet att genom 

ansökan från sökande kunna förlängas med 5år. För möjlighet att kunna 

driva denna fråga vidare krävs ett politiskt beslut och ett uppdrag ges 

förslagsvis till gatuenheten på TFK.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att besluta ge uppdrag till TFK.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen med 

hänvisning till att fokus vad avser planering och anläggning och 

parkeringsplatser i stationsområdet är att bygga ett parkeringshus.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen med hänvisning till att fokus vad 

avser planering och anläggning och parkeringsplatser i stationsområdet är att 

bygga ett parkeringshus. 

 
Deltar ej i beslutet 

Ledamöterna från Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 512 Dnr 2019-000401 109 

Besvarande av medborgarförslag - angående förbättrad 
insyn i handelsplats Viggenområdet 

 

Sammanfattning  

Bo-Walter Eriksson, förslagsställare, föredrar medborgarförslaget och 

lämnar följande skriftligt: 

Sörbybäcken rinner genom området som är ett biotopskyddsområde med 

skydd för både uppväxande havsöring som stationär öring. Kommunen har 

20L5 tagit fram en skötselplan för området och länsstyrelsen har 2017-07-28 

beslutat om ett föreläggande angående del av området. Det innebär att 

smolten skall ha skugga och att goda reproduktionsområden skall finnas/ 

skapas i bäcken.   

Nu skall högväxande alar sparas som förhindrar insikt i den centrala delen 

där Viggenplanet är uppsatt. Vid färd på E 22 från Karlskrona mot 

Karlshamn syns överhuvudtaget inte den delen. Se bild bilaga 1. 

Viggenplanet har varit och är viktig för attraktionen till området. 

Två samhällsintressen står således emot varandra. Skuggskydd för öringen 

kontra insyn i Viggenområdet. Jag hävdar att det går att kombinera dessa 

utan att det ena eller andra blir lidande. Det är endast en kort sträcka som 

skulle behöva anpassas till ett lägre skuggskydd för att få en förbättrad insyn. 

Se bilaga 2. Avfarten E 22 till Karlshamnsvägen från Karlskrona och fram 

till E22 är mindre- än 100 meter.  

Skuggskyddet blir t.o.m. bättre om lågväxande buskar typ sälg samt 

nedskurna alar sparas/ tuktas. Vattencirkulation/ djuphålor kan tillskapas av 

mänsklig hand på samma sätt som man gjort vid övergången till 

tunnelsystemet vid rondellen utanför Jeppson. Se bilaga 3.  

Skyddet för öringen anses ju tillgodosett under kraftledningen som korsar E 

27 omedelbart norr om växthusen. Där finns nu den typ av lågväxande 

vegetation som jag anser skall tillämpas på den korta aktuella bäcksträckan. 

Bilaga 4. 

Förslag: Ronneby kommun omarbetar skötselplanen i samverkan med 

länsstyrelsen så att insynen förbättras i Viggenområdet enlig bilaga 2. 

Genomförande av förändringen genomförs under något/några år så att inte 

skuggskyddet försämras.  



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(64) 
2019-12-09  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

 TFK ställer sig positiva till förslaget och har tidigare i höst kontaktat 

ansvariga på Länsstyrelsen Blekinge för att samverka fram en ny skötselplan 

som tillgodo ser alla intressen i området kring hela Sörbybäcken  

Förslag till beslut 

 Förslaget bedöms besvarat då åtgärder enligt förslaget påbörjats.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på arbetsutskottets förslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att medborgarförslaget är 

besvarat då åtgärder enligt förslaget påbörjats.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget är besvarat då åtgärder enligt 

förslaget påbörjats. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 513 Dnr 2019-000455 109 

Besvarande av medborgarförslag - bygg 
cirkulationsplatser vid trafikplats Ronneby väst, där 
avfarterna (56) från E 22 ansluter till väg 27 

 

Sammanfattning  

 Förslag inlämnat om att bygga cirkulationsplatser vid av- och påfarter E22 

och väg 27 Ronneby västra. Förslagsställaren anser att detta bör göras i 

samband med Trafikverkets planer på att bygga om påfarter E22 för att få 

bättre trafikflödet och säkerhet.   

Bedömning 

Mark- och exploateringsenheten och Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen 

ställer sig positiva till alternativa åtgärder för trafiksäkerhetsåtgärder i 

aktuellt område och hänvisar förslagsställaren till Trafikverket för 

framställan om åtgärder. Detta eftersom det är Trafikverket som är 

väghållare på aktuella vägsträckor. Mark- och exploateringsenheten och 

Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen anser att detta är det normala 

förfarandet och inväntar om så sker remissförslag från Trafikverket.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

förslå Kommunfullmäktige besluta anse att förslaget härmed är besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse att förslaget härmed är besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 514 Dnr 2019-000029 109 

Besvarande av medborgarförslag - Att det i kv. Kilen 
byggs utvändig träningsanläggning för fysisk träning 
och en träffpunkt för sociala kontakter 

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag har anmälts med frågeställan om att det i kvarteret Kilen 

ska byggas en utvändig träningsanläggning och en träffpunkt för sociala 

kontakter.   

Bedömning 

 Medborgarförslaget föreslår att det i kvarteret Kilen ska byggas en utvändig 

träningsanläggning och en träffpunkt för sociala kontakter.  

I kvarteret Kilen pågår det ett arbete med att planera ny park i norr samt det 

nya parkstråket från järnvägsövergången ner till kvarteret Telefonen och 

övergången mot Brunnsparken. Gällande parken är planen lång gången och 

projektering inför anläggande av den pågår. I den nya parken kommer ingen 

yttre träningsanläggning att anläggas. I parken kommer det att finnas 

möjligheter till sociala träffpunkter och möjlighet för socialt samspel. En 

boulabana finns bland annat med i planen. Parken har en planerad byggstart 

till våren 2020.  

Medborgardialoger som skett under åren har samtliga visat på önskemål om 

någon form av träningsredskap i området. I kommande planering av åstråket 

tittar kommunen på att möjliggöra detta. I åstråket kommer det att finnas 

olika former utav möjlighet till sociala kontakter och inbjudan till att träffa 

andra.  

Närmaste träningsmöjlighet finns för övrigt i Brunnsparken.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå Kommunfullmäktige besluta anse medborgarförslaget besvarat.   

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 yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 515 Dnr 2019-000500 109 

Besvarande av medborgarförslag - Anlägg utegym som 
en slinga längs med elljusspåret i Brunnsskogen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 § 171 

Ett medborgarförslag är inskickat av Per Dahlgren gällande utegym i 

Brunnsparken. Förslagsställaren vill att det placeras olika redskap/ hinder 

längs den befintliga slingan.      

Bedömning 

Det pågar en utredning om framtida utveckling av Brunnsparken i sin helhet. 

Ansvarig är Gata och Parkenheten inom kommunen. Alla medborgarförslag 

som handlar om utveckling inom området hänskjuts till denna utredning för 

vidare hantering.      

Förslag till beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden beslutar att medborgarförslaget hanteras 

inom ramen för projektet utveckling av Brunnsparken inom Gata och 

Parkenheten. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.       

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2019-11-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

besluta att medborgarförslaget hanteras inom ramen för projektet utveckling 

av Brunnsparken inom Gata och Parkenheten. Därmed anses 

medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kulturnämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att medborgarförslaget hanteras inom ramen för 

projektet utveckling av Brunnsparken inom Gata och Parkenheten. Därmed 

anses medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 516 Dnr 2019-000399 109 

Besvarande av medborgarförslag - rusta upp den 
gamla tennisplanen på östra Hulta 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 § 172 

Ett medborgarförslag är inskickat av Tobias Hultgren gällande den gamla 

tennisplanen på östra Hulta. Det är en tennisplan med asfaltyta. Kommunen 

har inte haft någon skötsel av planen och inte heller någon förening.       

Bedömning 

Det ekonomiska läget för kommunen samt det faktum att det finns många 

tennisbanor i Brunnsparken gör att det inte är aktuellt att iordningställa 

planen som tennisplan. Det ligger inte heller i kommunens strategi att 

iordningställa ytan som spontanidrottsplats. Kommunens plan för dessa är i 

det närmaste klar med satsning på anläggningar på landsbygden.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar med stöd av bedömningen ovan 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att rusta 

upp gamla tennisplanen på östra Hulta.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-11-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar med stöd av bedömningen ovan 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att rusta 

upp gamla tennisplanen på östra Hulta. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

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

kulturnämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om att rusta upp gamla 

tennisplanen på östra Hulta. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 517 Dnr 2019-000523 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Uppmärksamhetslampa eller trafikljus vid rondell 
Järnvägsgatan/Karlskronavägen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 § 173 

I ett medborgarförslag som inkommit till Ronneby kommun att det skulle 

behövas uppmärksamhetslampa eller trafikljus vid övergångstället i 

anslutning till rondellen Järnvägsgatan/Karlskronavägen på grund av att det 

är dålig sikt åt höger om det kommer gående eller cyklister när man kommer 

från Järnvägsgatan.      

Bedömning 

Det finns två övergångsställe i anslutning till rondellen, ett vid Järnvägsgatan 

och ett vid Angelskogsvägen. Rondellen, vägarna och övergångsställena är 

belysta. Vi har gjort besök på platsen och vi bedömer att det inte är några 

dåliga siktförhållanden vid de två övergångsställen, se bilaga 1.  

Växtligheten vid övergångsstället klarar den så kallade ”sikttriangeln”. Vi 

har påtalat för Parkenheten att det är viktigt att hålla ner vegetationen. 

Enligt STRADA (Transportstyrelsens informationssystem för olyckor och 

skador i trafiken) har det inte rapporterats från polis eller sjukvård några 

olyckor på de aktuella övergångsställena under de senaste fem åren.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik- fritid- och 

kulturnämnden att avslå förslaget med uppmärksamhetslampa eller trafikljus 

vid övergångstället i anslutning till rondellen 

Järnvägsgatan/Karlskronavägen med motiveringen att siktförhållanden är bra 

vid de två övergångsställen.       
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-11-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

uppdra åt teknik- fritid- och kulturförvaltningen att utreda frågan vidare och 

se över alternativa lösningar för att förbättra trafiksituationen i rondellen 

järnvägsgatan/karlskronavägen utan att investera i uppmärksamhetslampa 

eller trafikljus, med detta anses medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M) och Kenneth 

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

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

kulturnämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att uppdra åt teknik- fritid- och kulturförvaltningen att 

utreda frågan vidare och se över alternativa lösningar för att förbättra 

trafiksituationen i rondellen järnvägsgatan/karlskronavägen utan att investera 

i uppmärksamhetslampa eller trafikljus, med detta anses medborgarförslaget 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 518 Dnr 2019-000124 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför en 
helvegetarisk dag i veckan på alla äldreboenden i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-11-21 § 162 

Inför en helvegetarisk dag i veckan på alla äldreboenden i Ronneby 

kommun. Det är hälsofrämjande för oss människor som bor på 

äldreboendena i Ronneby kommun att äta mer vegetariskt, det minskar 

risken för hjärt- kärlsjukdomar. 

Det ligger i tiden med klimatsmartmat för att minska miljöpåverkan från 

maten. Konsumtionen av fr a nötkött är en stor källa till koldioxidutsläpp och 

vi behöver minska våra utsläpp av växthusgaser. 

Ställ om Ronnebys äldreboenden till att bli mer klimatsmarta och 

hälsosamma - en bra start är att införa en helvegetarisk dag i veckan!       

Bedömning 

Kostenheten får väldigt sällan önskemål om vegetarisk kost i äldreomsorgen. 

Vegetariska rätter är heller inte särskilt populära hos våra seniorer. Vid 

servering av vegetarisk soppa ber de alltid att få kött som tillbehör, t ex 

köttbullar, frikadeller eller korv.  

 

Personer över 65 år behöver dessutom mer protein än yngre. Proteinet 

behövs för att bevara muskler, för immunförsvaret, sårläkning och för att 

orka vara aktiv. Detta gäller seniorer i särskilt boende likväl som ordinärt 

boende. Orkar man inte äta hela portionen, vilket ofta inträffar när man blir 

äldre, rekommenderar Livsmedelsverket att det är kolhydraterna man ska 

minska på. 

 

För att ändå vara klimatsmarta erbjuder kostenheten ibland ett vegetariskt 

alternativ som vi vet att en del av våra gäster uppskattar och då har möjlighet 

att välja. I matlagningen byter vi ibland ut en del av det animaliska proteinet 

mot vegetabiliskt protein i t ex färsrätter. 
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Med bakgrund av få önskemål om vegetarisk mat samt att det inte är vidare 

populärt anser kostenheten att Ronneby kommun inte ska införa en 

helvegetarisk dag i veckan på äldreboenden.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kostenhetens yttrande 

och ser det som sitt egna.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-11-21 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige 

att ställa sig bakom kostenhetens yttrande och se det som sitt egna och 

därmed avslå medborgarförslaget. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

kulturnämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 519 Dnr 2019-000005 101 

Delegationsbeslut 2019 

Sammanfattning  

Följande delegationsbeslut återrapporters: 

1. Sammanställning av delegationsbeslut 2019, mark- och 

exploateringsenheten. 

2. Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegationsordning punkt 

1.7 om att Ronneby kommun avstår från att yttra sig över förslag till 

beslut om ändring och utvidgning av Hultalycke naturreservat i 

Ronneby kommun.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

återrapporterade delegationsbeslut till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 520 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger ingen information om kurser eller konferenser vid dagens 

sammanträde.  

________________ 
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§ 521 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden:  

 Inger Hjort, Claes Andersson, Några tankar och reflektioner kring 

Ronneby kulturskola 

 SKR, Cirkulär 19:43, 19:50, 19:52, 19:53  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att notera 

delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 522 Dnr 2019-000449 059 

Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privat utförare 

 

Sammanfattning  

Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privat utförare, enligt 

tidigare redovisad och fastställd uppföljningsplan, har genomförts under 

oktober – november månad 2019. 

Följande avtalsområden har följts upp: 

Byggnadsarbeten 

El/tele/brand/larm och dataarbeten 

Skolskjutsar och trafik inom omsorgsverksamheten 

Städtjänster. 

 

Redovisning för respektive avtalsområde framgår av bilaga..   

Bedömning 

 Samtliga kontrollerade avtalsområde och avtalsleverantörer har redovisat 

efterfrågade uppgifter och med ett tillfredsställande resultat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen 

Att godkänna redovisning av genomförd uppföljning.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

redovisning av genomförd uppföljning.   

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


