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§ 264 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen: 

- Ärende fem på dagordningen ”Framtida exploatering av södra 

Johannishus utgår. 

- Ärende om tertialrapport- återrapportering från nämnderna lyfts in 

som ärende tre på dagordningen. 

 

Tommy Andersson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens 

protokoll.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser 

Tommy Andersson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 265 Dnr 2019-000367 054 

Fastställande av förfrågningsunderlag Parkdalaskolan  

 

Sammanfattning  

Upphandlingen avser om- och tillbyggnation av Kv. Svarven, ny idrottshall 

samt trafik- och skyddsåtgärder.      

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokumenten avseende upphandlingen av Om- och 

tillbyggnation av Kv. Svarven, ny idrottshall samt trafik- och 

skyddsåtgärder. 

Deltar i debatten 

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

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

Andersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

avseende upphandlingen av Om- och tillbyggnation av Kv. Svarven, ny 

idrottshall samt trafik- och skyddsåtgärder. 

________________ 

Exp: 

Dennis Robertus, VD AB Ronneby Industrifastigheter 

Teo Zickbauer, upphandlingssamordnare 
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§ 266 Dnr 2019-000407 704 

Genomgång av tertialrapport- återrapportering från 
nämnderna  

 

Sammanfattning  

Representanter från presidierna i äldrenämnden, socialnämnden och teknik-

fritid- och kulturnämnden tillsammans med förvaltningschefer för respektive 

förvaltning medverkar för diskussion och återrapportering kring nämndernas 

tertialrapporter och arbetet med att nå budget i balans.  

 

Representanter från utbildningsnämnden har kallats till arbetsutskottets 

sammanträde i augusti.      

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD), 

Roger Gardell (L), Peter Bowin (V) och Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

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 noterar ärendet till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

Socialnämnden 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(47) 
2019-06-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 267 Dnr 2019-000387 041 

Budget fjärrvärme 2020 

 

Sammanfattning  

Styrelsen för Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till 

budget för fjärrvärme 2020. Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna den föreslagna budgeten.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till den föreslagna budgeten.      

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 den föreslagna budgeten för fjärrvärme 

2020. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 268 Dnr 2019-000088 250 

Cirkulationsplats viggen östra/viggen norra 
Västervägen 

 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen genom Mark- och Exploatering upphandlar 

entreprenör för byggnation av Cirkulationsplats Viggen  

Bedömning 

Tillsammans med Tyréns har projekteringshandlingar framtagits för 

upphandling och utförande av Cirkulationsplats Viggen. Slutgiltiga 

handlingar ska enligt tidplan med Tyréns tas fram till den 14:e juni. Mindre 

ändringar kommer att göras på de erhållna granskningshandlingarna.  

 

Upphandlingen beräknas ligga ute för anbudsräkning under sommaren för att 

kunna starta entreprenaden i höst för färdigställande innan årets slut.  

 

Entreprenadformen kommer att vara en utförandeentreprenad. Utifrån de 

inkomna anbuden kommer det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån 

grunden pris att antas.  

Ombud för projektet är Mark- och Exploateringschef och projektledare är 

Anläggningsprojektör.   

Förslag till beslut 

Att ge chef för Kommunledningsförvaltningen, Kommundirektören i 

uppdrag att fastställa förfrågningsunderlag, som överensstämmer med 

kommunens upphandlings- och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling, 

samt att härefter fatta beslut om antagande av leverantör och teckna avtal för 

kommunen.  

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 ger chefen för 

Kommunledningsförvaltningen, Kommundirektören i uppdrag att fastställa 

förfrågningsunderlag, som överensstämmer med kommunens upphandlings- 

och inköpspolicy samt riktlinjer för upphandling, samt att härefter fatta 

beslut om antagande av leverantör och teckna avtal för kommunen. 

________________ 

Exp: 

Tommy Ahlqvist, kommundirektör  

Daniel Camenell, mark- och projektansvarig 
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§ 269 Dnr 2017-000707 214 

Granskning av detaljplan för Kv. Gertrud 

 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-08-18 § 148 genom en 

bostadsutredning att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Gertrud 9 

och Gertrud 10 i centrala Ronneby stad. Arbetet påbörjades med ett 

arkitektuppdrag där Fogelberg Arkitekter AB anlitades för att upprätta 

skisser på hur fastigheterna skulle kunna bebyggas med bostäder. Genom 

skissarbetet och kontakt med fastighetsägare i kvarteret konstaterades ett 

behov av att planera kvarteret Gerud i sin helhet. 

 

Samtliga planhandlingar finns på: www.ronneby.se/gerterud.      

Bedömning 

Under samrådet av planförslaget (2017-11-27 till och med 2017-12-22) har 

flera synpunkter inkommit vilka sammanställts i en samrådsredogörelse. 

Synpunkterna har inneburit att detaljplanen har omarbetats på ett flertal 

punkter vilket bland annat redovisas med läsanvisning i planbeskrivningen. 

Till exempel har plankartan omarbetats enligt nu gällande allmänna råd för 

utformning av plankarta från Boverket.  

 

Beslut om granskning fattades av Miljö- och byggnadsnämnden 2019-04-24 

§ 97. I samrådsförslaget var byggnadshöjden 15 meter, medan miljö- och 

byggnadsnämnden beslutade om en höjning till 16 meter. Detta för att 

möjliggöra en våningshöjd för handelslokaler i bottenvåning mot 

Järnvägsgatan. Detaljplanen har också kompletterats med 

trafikbullerutredning och markvibrationsutredning med tillhörande 

bestämmelser i plankartan.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen beslutar att inte ha någon erinran mot 

granskningsförslaget av detaljplanen för kvarteret Gertrud i Ronneby stad.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

http://www.ronneby.se/gerterud
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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 att inte ha någon 

erinran mot granskningsförslaget av detaljplanen för kvarteret Gertrud i 

Ronneby stad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 270 Dnr 2019-000378 019 

Reviderad förbundsordning för Samordningsförbundet 
i Blekinge 

 

Sammanfattning  

Samordningsförbundet i Blekinge, Finsam, har inkommit med förslag till 

revidrad förbundsordning.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslår kommunfullmäktige 

att godkänna den reviderade förbundsordningen.      

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 den reviderade förbundsordningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 271 Dnr 2019-000304 219 

Remiss - Promemoria om förutsättningarna för hur 
uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan 
tillgängligöras och behandlas digitalt 

 

Sammanfattning  

Ur ordförandebeslut § 413 Miljö- och byggnadsnämnden: 

Kommunen har fått möjlighet att samråda kring Boverkets remiss Promemoria om 

förutsättningarna för hur uppgifterna i detaljplaner och planbeskrivningar kan 

tillgängliggöras och behandlas digitalt. 

Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till Miljö- och 

byggnadsnämnden. 

 

Promemorian beskriver vad som behöver finnas på plats för att Boverket ska kunna 

meddela föreskrifter för digital detaljplaneinformation samt på vilket sätt 

föreskrifterna är tänka att utformas. 

 

Boverket planerar att i föreskriften reglera att detaljplaneinformationen ska vara i 

ett format som möjliggör digital överföring samt att informationen vid överföring 

ska vara digitalt kodad så att planbestämmelserna och andra objekt är identifierbara 

och lägesbestämda. Hur det ska göras ska styras av Lantmäteriets specifikationer 

för tillgängliggörande av geografisk information kopplat till den nationella 

plattformen för geodata. Arbetet med föreskrifterna är tänkt att samordnas med 

Lantmäteriets arbete med att ta fram informationsspecifikationer. 

 

Beslut att avge remissvar till Kommunstyrelsen ska fattas av Miljö- och 

byggnadsnämnden. Nämnden hinner inte ha sitt nästa sammanträde innan 

svarstiden gått ut och nämnden delegerade därför till ordföranden att ta beslut i 

ärendet (MBN 2019-05-23 § 140). 
 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner remissvaret, bilaga l, och 

föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

Kommunstyrelsen antar Miljö- och byggnadsnämndens yttrande som sitt 

och överlämnar bifogad svarsfil till Boverket som Ronneby kommuns. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att anta miljö- och 

byggnadsnämndens yttrande som sitt och överlämnar bifogad svarsfil till 

Boverket som Ronneby kommuns.  
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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 antar miljö- och byggnadsnämndens 

yttrande som sitt och överlämnar bifogad svarsfil till Boverket som Ronneby 

kommuns. 

________________ 

Exp: 

Boverket 

Anna-Karin Sonesson  
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§ 272 Dnr 2019-000373 214 

Remiss - Förslag till boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning 

 

Sammanfattning  

Ur ordförandebeslut § 411 Miljö- och byggnadsnämnden: 

Kommunen har fått möjlighet att samråda kring Boverkets remiss Förslag till 

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med Planbeskrivning. 

Kommunstyrelsen har skickat ärendet på remiss till Miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Syftet med regleringen är att skapa ett enhetligt och bindande system som 

också skapar förutsättningar ör digital hantering av detaljplanens 

information. Förslaget reglerar visualiseringen av detaljplanen samt hur olika 

planbestämmelser får användas och formuleras. Det anger regler för hur 

plankartan, legenden, planinformationen mm ska utformas och vilket 

innehåll dessa olika delar ska ha. Liknande finns också för 

planbeskrivningen. 

Idag tillämpas Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan och en exempelsamling i form av Boverkets 

planbestämmelsekatalog samt allmän vägledning till PBL vid framtagande 

av detaljplaner. Det finns ingen gällande vägledning om planbeskrivningen. 

Beslut att avge remissvar till Kommunstyrelsen ska fattas av Miljö- och 

byggnadsnämnden. Nämnden hinner inte ha sitt nästa sammanträde innan 

svarstiden gått ut och nämnden delegerade därför till ordföranden att ta 

beslut i ärendet (MBN 2019-05-23 $ 139).      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner remissvaret, bilaga l, och 

föreslår att kommunstyrelsen beslutar: 

 

Kommunstyrelsen antar Miljö- och byggnadsnämndens yttrande som sitt 

och överlämnar bifogad svarsfil till Boverket som Ronneby kommuns svar 

på remissen om förslag till boverkets föreskrifter och allmänna råd om 

detaljplan och planbeskrivning. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott antar Miljö- och byggnadsnämndens 

yttrande som sitt och överlämnar bifogad svarsfil till Boverket som Ronneby 
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kommuns svar på remissen om förslag till boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om detaljplan och planbeskrivning. 

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 antar Miljö- och byggnadsnämndens 

yttrande som sitt och överlämnar bifogad svarsfil till Boverket som Ronneby 

kommuns svar på remissen om förslag till boverkets föreskrifter och 

allmänna råd om detaljplan och planbeskrivning. 

________________ 

Exp: 

Boverket  
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§ 273 Dnr 2019-000360 041 

Uppföljning av budget 2019 (tertial 1), 
Utbildningsförvaltningen 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-05-16 § 67 

Inledningsvis delgav förvaltningschef Tobias Ekblad delgav 

utbildningsnämndens ledamöter historik i arbetsprocessen av Budget 2019. 

Sammanfattningsvis kan sägas att inför Budget 2019 togs nämndsbeslut om 

äskanden av 75 Mkr. Av dessa beviljades 20 Mkr av kommunfullmäktige; 

varav 10 Mkr härrörde från balanskontot. Omprövning skedde i 

utbildningsnämnden gällande de 10 Mkr. Då beslut togs i kommunstyrelsen 

beviljades endast 5 Mkr av dessa. Slutligen beviljades utbildningsnämnden 

totalt 12 Mkr av de 75 Mkr som ursprungligen äskats. 

Av kommenteraren till Tertialuppföljningen framgår följande; 

”Prognosen efter T1 2019 visar på ett minus på 20 794 tkr. Prognosen är att 

förskolans resultat förbättrats med ca 3 000 tkr beroende på att medel från 

balanskontot återförts.  

Grundskolans har försämrats med ungefär lika mycket beroende på att vi till 

hösten ser att timplaneändringar och ökat antal elever kommer påverka 

höstens budget negativt. Vi ser även att migrationsintäkterna beräknas bli än 

lägre jämfört med mars med ca 1 000 tkr. Under våren har ett omfattande 

arbete genomförts av våra skolledare för att få en budget i balans.  

Prognosen är att vi minskar med ca 45 heltider till hösten vilket ger ca 12 

000 tkr med halvårseffekt och ca 24 000 tkr på helår. Det är då tillfälliga 

anställningar som språkresurser, resurspedagoger och andra stödfunktioner 

som inte återanställs.”  

Utbildningsnämndens ledamöter delgavs nettokostnad per verksamhet samt 

på skolnivå, vilket genomgicks och kommenterades.  

Noterbart är att som en konsekvens av kommunfullmäktiges beslut om 

minskade äskanden, medför det bl a att elever åk 1 vid Gymnasieskolan 

Knut Hahn inte får någon dator vid skolstarten. 

Av förvaltningschefens tjänsteskrivelse framgår följande; 

”Prognosen efter T1 2019 visar på ett minus på 20 794 tkr. Sedan 

uppföljningen i mars ser vi att prognosen är i stort sett densamma men vissa 

förändringar har skett inom verksamheterna. Prognosen är att förskolans 

resultat förbättrats med ca 3 000 tkr beroende på att medel från balanskontot 

återförts. Grundskolans har försämrats med ungefär lika mycket beroende på 
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att vi till hösten ser att timplaneändringar och ökat antal elever kommer 

påverka höstens budget negativt. Vi ser även att migrationsintäkterna 

beräknas bli än lägre än prognosen i mars, ca 1 000 tkr lägre. Under våren 

har ett omfattande arbete genomförts av våra skolledare för att få en budget i 

balans. Prognosen är att vi minskar med ca 45 heltider till hösten.       

Bedömning 

Utbildningsförvaltningen arbetar fram sin budget enligt en så kallad 

Dialogmodell. Detta innebär att respektive chef ser över sin organisation 

utifrån de behov och uppdrag som den har enligt nationella och kommunala 

styrdokument. Av naturliga skäl är antalet elever en tungt vägande faktor för 

hur de måste organisera verksamheten. Dessa behov kanaliseras sedan upp 

till ett förslag på budget för utbildningsförvaltningen som helhet. Under 

resans gång sker avstämningar med områdeschef, ekonomer, ledningsgrupp 

och förvaltning. Detta förslag lämnas sedan till utbildningsnämnden för 

beslut. Inför 2019 äskades således 75 000 tkr utöver ram för att möta 

verksamheternas identifierade behov. Utbildningsnämnden beslutade enligt 

förvaltningens förslag men förslaget reducerades sedan i 

kommunfullmäktige.  

  

Den budget som togs i fullmäktige innebar att ett äskande på 20 000 tkr 

beviljades men det reducerades sedan med 5 046 tkr då en omprövning av 

medel från balanskontot genomfördes och vi fick hälften. Därtill tillkom en 

generell besparing på personalkostnader på ca 3 000 tkr för 

utbildningsnämndens del. Av de äskande på 75 000 tkr som 

utbildningsnämnden beslutade om så resulterade detta i beviljade äskande på 

ca 12 000 tkr. Den största delen av detta äskande har vi fått använda till att 

täcka det inkomstbortfall vi ser på grund av minskade migrationsintäkter.  

  

Tack vare det tillfälliga statsbidraget för likvärdig skola, på ca 14 000 tkr, 

kunde vi dock möta vissa av de behov som belysts i äskandet på 75 000 tkr. 

Detta är dock endast beviljat för 2019.  

  

Vi ser också att medel som beviljades för höstterminen 2018 inte finns med i 

budget 2019. Delar av dessa medel beviljades då elevantalet för innevarande 

läsår ökade. Genom att inte bevilja medel även för våren 2019 så står vi 

inlåsta i en organisation med elever som kräver undervisande personal. 

Personal som vi inte har budget till i nuläget.   

 

Redan i januari 2019 så påbörjades en process för att se över hela 

organisationen för att på så sätt försöka anpassa organisationen utifrån 

rådande budget. Efter uppföljningen i februari pekade prognosen på ett 

minus på ca 32 000 tkr. Dock var inte de åtgärder som identifierats i 
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processen ännu inarbetade i den prognosen. Inom utbildningsförvaltningen 

infördes ett anställningsstopp som innebar att inga tillfälliga anställningar 

fick göras som sträckte sig längre än vårterminen 2019. Efter april månad 

kan vi konstatera att den översyn av organisationen som genomförts har fått 

stor effekt. Efter tertial 1 pekar nu alltså prognosen på minus 20 794 tkr. Som 

nämnts ovan är detta ca 45 heltider som dragits in. Detta motsvarar ca 12 000 

tkr för 2019.  

  

Vi ska då ha med oss att detta endast är halvårseffekt. På ett helår innebär det 

att verksamheterna har genomfört effektiviseringar med 24 000 tkr.  

  

För att kunna bibehålla denna prognos och kraftfulla reducering av kostnader 

som gjorts så krävs det ett tufft och krävande arbete i att ställa om 

organisationen för våra chefer. Det är dock svårt att i detta läge se alla 

långsiktiga konsekvenser för våra barn och elever. Dock är det vår 

förhoppning att vi genom ett bra arbete med organisationen på varje enhet 

skapar bättre förutsättningar på lång sikt utan att kvaliteten blir alltför 

lidande. Det är en risk att de kortsiktiga konsekvenserna slår olika hårt 

beroende på hur snabbt respektive enhet kan ställa om. Förhoppningsvis kan 

arbetet med att ställa om organisationen resultera i att vi istället får en 

optimal organisation där vi arbetar på ett sätt som ger bäst effekt för våra 

elevers inlärning, helt enligt det strategiska mål som tagits i fullmäktige. Det 

ska dock vara tydligt att vi genom dessa effektiviseringar kommer få oerhört 

svårt att öka vår måluppfyllelse. Det handlar snarare om att så långt det är 

möjligt försöka bibehålla nuvarande kunskapsresultat och måluppfyllelse 

och inte tappa alltför mycket.   

  

En väldigt färsk kommunjämförelse från Lärarnas Riksförbund visar att 

Ronneby kommun har näst bäst elevresultat i Blekinge, lägst antal behöriga 

lärare, bästa lärarlönerna och lägst undervisningskostnader per elev. Vi ser 

alltså att de relativt få behöriga lärare vi har (jämfört med övriga kommuner i 

Blekinge) gör ett mycket bra jobb till väldigt låga kostnader. Att därmed 

ytterligare skära i organisationen på det sätt som vi nu gör riskerar att få 

stora konsekvenser om vi inte också tillför något.  

  

För att kunna reducera så många personal krävs det att vi både ställer om 

organisationen och arbetsmetoder men också tillför resurser för att kunna 

arbeta på annat sätt. Vi ser t ex att kompetensutveckling av tillsvidareanställd 

personal för att de ska kunna jobba på annat sätt, ta större ansvar samt möta 

elevernas behov är avgörande. Gör vi inte detta löper vi stor risk att behöva 

genomföra återanställning av den tidigare personalen. Vi måste alltså tillföra 

samtidigt som vi effektiviserar.   
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När vi ser på de stora effektiviseringar vi nu genomfört samt de stora 

utmaningar, rent ekonomiskt, som ligger framför oss är förvaltningens 

bedömning att ytterligare effektiviseringar i verksamheterna inte kan 

genomföras inom befintlig organisation. Att ytterligare ”hyvla” i alla 

verksamheter kommer med största sannolikhet innebära att vi inte kan 

tillhandahålla en verksamhet som Ronneby kommuns vårdnadshavare och 

elever förväntar sig och har rätt till. Det kommer få långtgående 

konsekvenser för elevernas lärande men av uppenbara skäl också inverka 

negativt på möjligheten att behålla och rekrytera personal.   

  

Det är naturligtvis av största vikt att arbetet med att se över organisationen 

fortgår och arbetet att skapa en så ekonomiskt och kvalitetsmässigt bra 

verksamhet som möjligt är målsättningen. För att på sikt nå en budget i 

balans är det utbildningsförvaltningens bedömning att det antingen krävs ett 

tillskott av rammedel eller en kraftig reducering av befintlig 

organisation/nedläggning av delar av verksamheten. Ett sådant kraftigt 

ingripande bör dock hanteras varsamt, konsekvensbeskrivas och arbetas med 

på längre sikt. Det bör därför hanteras i kommande budgetprocesser.       

Förslag till beslut 

Utbildningsförvaltningen föreslår utbildningsnämnden att   

  

i kommande budgetprocesser föreslå förändringar inom nämndens 

verksamheter för att på sikt försöka nå en budget i balans.   

  

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige täcka underskottet för 

2019 baserat på de redan vidtagna åtgärdernas omfattning.        

Utbildningsnämndens beslut 2019-05-16 

Utbildningsnämnden bifaller förslag om att i kommande budgetprocesser 

föreslå förändringar inom nämndens verksamheter för att på sikt försöka nå 

en budget i balans.   

  

Utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

täcka underskottet för 2019 baserat på de redan vidtagna åtgärdernas 

omfattning.   

 

Utbildningsnämnden bifaller ordförandens tilläggsyrkande om att 

Budgetuppföljning Tertial 1 med kommentarer och vidtagna åtgärder 

expedieras till kommunstyrelsen. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 274 Dnr 2019-000353 042 

Årsredovisning/revisionsberättelse för prövning av 
ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region Blekinges 
styrelse 2018 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Region Blekinge har inkommit med årsredovisning och 

begäran om prövning av ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region 

Blekinges styrelse 2018. 

 

Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelse för år 2018 att regionfullmäktige 

och respektive kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen samt 

beviljar ansvarsfrihet för kommunalförbundet Region Blekinges styrelse 

samt de enskilda ledamöterna i den samma.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Godkänna årsredovisningen för år 2018. 

2. I enlighet med revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för 

kommunalförbundet Region Blekinges styrelse samt de enskilda 

ledamöterna i den samma.       

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: 

1. Godkänna årsredovisningen för år 2018. 

2. I enlighet med revisionsberättelsen bevilja ansvarsfrihet för 

kommunalförbundet Region Blekinges styrelse samt de enskilda 

ledamöterna i den samma. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 275 Dnr 2019-000368 189 

Informationsärende -  Trygghet, säkerhet och skydd i 
samverkan 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 276 Dnr 2019-000300 167 

Riktlinjer för säkerhetsprövning av tjänster i Ronneby 
kommun 

 

Sammanfattning  

Säkerhetsskydd handlar om att skydda den information och de verksamheter 

som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, 

terroristbrott och vissa andra hot. Från den 1 april 2019 gäller en ny 

säkerhetsskyddslag som omfattar fler verksamheter än tidigare. 

 

Säkerhetsskyddet finns reglerat i säkerhetsskyddslagen och 

säkerhetsskyddsförordningen. 

 

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2019:2) innehåller 

mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen.  

Bedömning 

Ronneby kommun är inne i ett arbete som innebär att en 

säkerhetsskyddschef kommer att tillsättas. Risk- och sårbarhetsanalys med 

utgångspunkt från säkerhetsskyddet kommer att genomföras. I samband med 

detta arbete kommer det att fastställas vilka tjänster som ska vara föremål för 

säkerhetsklassning. Inventering gäller även de kommunala bolagen och 

kommunalförbunden. 

 

Redan idag finns 4 tjänster som är säkerhetsklassade.  

Förslag till beslut 

Att fastställa bilagt förslag till riktlinje för säkerhetsprövning i Ronneby 

kommun 

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 bordlägger ärendet. 

________________ 
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§ 277 Dnr 2018-000649 101 

Informationsärende - Omvärldsbevakning  

 

Sammanfattning  

Ronneby kommuns omvärldsanalys 2016-2026 togs fram 2015. Det har 

därför funnits ett behov av en uppdatering och samtidigt ge en bredare bild 

av Ronneby och Ronnebys förutsättningar. I och med ambitionen att 

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun finns idag målsättningar 

direkt kopplade till Agenda 2030.  I syfte att vidareutveckla arbete med att 

bli Sveriges första hållbara kommun har arbetet med den nya 

omvärldsbevakningen utgått från de 17 globala målen och hur de kan 

omsättas till lokala förutsättningar.  Arbetet ska ses som ett första steg i en 

ambition till att utveckla underlag för målsättningar av hög kvalité och med 

många perspektiv i syfte att bli en hållbar kommun.  

Bedömning 

 Kvalitetsgruppen med alla förvaltningar och bolag representerade har 

gemensamt tagit fram förslag på indikatorer. 

 

Arbetsgruppen efterfrågar den politiska ledningens bedömning avseende de 

utvalda indikatorernas relevans, omfattning och eventuella tillägg.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås noterar 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 

Kommunstyrelsen arbetsutskott bordlägger ärendet. 
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________________ 
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§ 278 Dnr 2019-000380 730 

Plan för verksamheter inom vård- och omsorgsboende 
under en längre tid av värmebölja 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-05-22 § 89 

Kommunfullmäktige beslutade § 292/2018 som uppdrag till Äldrenämnden 

att 

Presentera en plan för hur vi klarar att hantera våra verksamheter inom 

vård- och omsorgsboende under en längre tid av värmebölja. Uppdraget ska 

redovisas i juni månad.  

Inledningsvis kan sägas att äldreförvaltningen följer dokumentet Information 

och checklistor vid värmebölja. Dokumentet är beslutat av LSVO. 

Enhetscheferna planerar för bl. a information och fortbildning inför 

sommaren för att uppdatera kunskap och eventuella behov av åtgärder till 

följd av dokumentet. En del åtgärder är redan vidtagna medan andra är under 

planering. T ex har redan fler fläktar köpts in.  

Äldreförvaltningen har samrått med tekniska förvaltningen och Ronnebyhus 

som förvaltar de fastigheter där vård- och omsorgsboendena är belägna. 

Lokalerna är inte utrustade med kylanläggning. 

Äldreförvaltningen gör bedömningen att det skulle kunna vara rimligt att se 

till att det går att hålla behaglig temperatur i åtminstone en 

gemensamhetslokal vid varje bostadsgrupp i de olika vård- och 

omsorgsboendena samt i dagcentraler/dagverksamheter. Det skulle innebära 

inköp av ca 40 portabla AC-anläggningar.  

Vidare bedömer äldreförvaltningen att inköp ska göras av olika kylprodukter 

för enskildas användning.  

Vad avser eventuell vattenbrist så följer äldreförvaltningen nödvattenplanen. 

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är prioriterade områden. 

Beroende på vattentillgången får insatser och arbetsuppgifter anpassas efter 

rådande läge.  

Vid extrem värme under längre kan det vara nödvändigt att inte utföra mer 

än de absolut nödvändigaste arbetsuppgifterna. 

De samlade kostnaderna för beskrivna åtgärder motsvarande 408 tkr bedöms 

finansieras inom ramen för inventarier och som driftkostnader. Utöver detta 

tillkommer i förekommande fall ökade driftskostnader för att tillföra kyla.  
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Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att 

notera redovisningen av plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids 

värmebölja.       

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade § 292/2018 som uppdrag till Äldrenämnden 

att 

Presentera en plan för hur vi klarar att hantera våra verksamheter inom 

vård- och omsorgsboende under en längre tid av värmebölja. Uppdraget ska 

redovisas i juni månad.  

Inledningsvis kan sägas att äldreförvaltningen följer dokumentet Information 

och checklistor vid värmebölja. Dokumentet är beslutat i LSVO 2013-09-02 

och reviderat 2015-09-02 och 2017-06-26 och gäller för Region Blekinge 

och de fem kommunerna i länet. Enhetscheferna planerar för bl. a 

information och fortbildning inför sommaren för att uppdatera kunskap och 

eventuella behov av åtgärder till följd av dokumentet. Dokumentet bifogas 

som bilaga 1. Äldreförvaltningen avser kommunicera det behov av stöd som 

kan behövas från andra förvaltningar, t ex ska kostenheten tillskrivas för att 

försäkra att det finns en beredskap att kunna leverera lämplig mat och dryck 

vid varmt väder.  

 

Boendemiljö - Lokaler  

Äldrenämndens vård- och omsorgsboende med korttidsverksamhet uppgår 

till ca 300 lägenheter. Äldreförvaltningen har samrått med tekniska 

förvaltningen och Ronnebyhus som förvaltar de fastigheter där vård- och 

omsorgsboendena är belägna. Lokalerna är inte utrustade med 

kylanläggning. Enligt uppgift finns det inte inlagt i planering för att på sikt 

kunna tillföra kyla i lokalerna.  

För att kunna hålla behaglig temperatur i vissa lokaler skulle alternativ 

kunna vara att införskaffa portabla AC-anläggningar.  

Skulle det finnas tillgång till portabla AC-anläggningar till samtliga 

lägenheter och gemensamhetsutrymme skulle det innebära behov av cirka 

350 AC-anläggningar.  

Det är svårt att bedöma behov och nytta.  

Äldreförvaltningen gör bedömningen att det skulle kunna vara rimligt att se 

till att det går att hålla behaglig temperatur i åtminstone en 

gemensamhetslokal vid varje bostadsgrupp i de olika vård- och 

omsorgsboendena samt i dagcentraler/dagverksamheter. Det skulle innebära 
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inköp av ca 40 portabla AC-anläggningar. Prisexempel ca 7 000 kr styck. 

Total kostnad för AC-anläggningar ca 280 tkr.  

Till detta kan kompletteras med inköp av mindre AC-anläggningar att 

använda vid behov i enskilda boendes lägenheter. En per bostadsgrupp 

skulle innebära en kostnad om ca 50 tkr.  

En del fläktar har redan inhandlats. Ytterligare kompletterande inköp av 

fläktar i varierande storlek och prisgrupper om 50-talet fläktar skulle 

innebära en kostnad om ca 25 000 kr.  

 

Vattentillgång 

Vad avser eventuell vattenbrist så följer äldreförvaltningen nödvattenplanen. 

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården är prioriterade områden. 

Beroende på vattentillgången får insatser och arbetsuppgifter anpassas efter 

rådande läge.  

 

Produkter för svalka för enskild person 

På marknaden finns ett allt större utbud av produkter som kan svalka på 

olika sätt. Exempel på sådana är kylbandana, kylhalsdukar, kylarmband och 

kylfilt.  

Vid inköp av t ex 60 stycken av varje av de fyra ovan nämnda produkterna 

skulle det uppgå till en kostnad av ca 48 tkr utifrån inhämtade prisexempel.  

Erfarenheterna av produkter av sådant slag är begränsad. Vidare upplever 

olika personer olika lindring från värme genom olika produkter och metoder.  

Äldreförvaltningen bedömer därför att vid eventuellt köp att det behöver 

finnas olika typ av produkter för att kunna tillgodose behov på olika sätt.  

I sammanhanget kommer frågan i vilken mån den enskilde ska ansvara för 

inköp och själv bekosta nämnda produkter.  

Äldreförvaltningen bedömer att förvaltningen ska göra inköp motsvarande 

det ovan beskrivna och som kan lånas ut vid behov vid enheterna.  

 

Arbetsmiljö 

Vid extrem värme under längre tid kan det vara nödvändigt att inte utföra 

mer än de absolut nödvändigaste arbetsuppgifterna. T ex kan beslut fattas om 

att endast utföra hygienstäd. En sådan åtgärd kan vidtas, dels för att 

underlätta arbetet för våra medarbetare, dels för att frigöra arbetstid för att 

istället kunna ha tätare tillsyn och utföra insatser till vårdtagare i form av t ex 
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extra dusch eller extra mellanmål som dryck, glass och frukt. Vidare pågår 

diskussioner om eventuella behov av ytterligare åtgärder för medarbetare vid 

extrem värme.  

 

Kostnader 

De samlade kostnaderna enligt ovanstående motsvarande 408 tkr bedöms 

finansieras inom ramen för inventarier och som driftkostnader. Utöver detta 

tillkommer i förekommande fall ökade driftskostnader för att tillföra kyla.       

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen besluta att 

notera redovisningen av plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids 

värmebölja.       

Äldrenämndens beslut 2019-05-22 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

notera redovisningen av plan för vård- och omsorgsboende vid längre tids 

värmebölja. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens 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 notera redovisningen av plan för vård- och 

omsorgsboende vid längre tids värmebölja. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 279 Dnr 2019-000379 730 

Utredning av kommunens hälso- och 
sjukvårdsorganisation 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-05-22 § 82 

Förslag om förändring av kommunens Hälso- och sjukvårds organisation. 

Äldrenämnden har sedan det kommunala övertagandet av hemsjukvården en 

hälso- och sjukvårds organisation med arbetsterapeuter, fysioterapeuter och 

sjuksköterskor som arbetar med vård i hemmet, även mot dom personer som 

har personlig assistans som bor hemma. 

Socialnämnden har en liten hälso- och sjukvårdsorganisation som arbetar 

enbart dagtid mot nämndens LSS boenden. Båda nämnderna har samma 

medicinskt ansvarig sjuksköterska.   

Då hälso- och sjukvård behövs alla timmar på dygnet så är det 

Äldrenämndens HSL verksamhet som sköter Socialnämndens patienter på 

kvällar och helger.  Det finns enligt hörsägen gamla muntliga avtal när det 

gäller interndebitering och gränsdragning mellan nämnderna. 

Det behöver därför utredas vilka samordningsvinster som en hälso- och 

sjukvårdsorganisation i kommunen kan ge. 

Att: Utreda förutsättningarna för en gemensam hälso- och 

sjukvårdsorganisation. 

Äldrenämndens förslag 2019-05-22 

Äldrenämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att utreda 

förutsättningarna för en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till äldrenämndens 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 att utreda 

förutsättningarna för en gemensam hälso- och sjukvårdsorganisation. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 280 Dnr 2019-000369 300 

Information om särskilda uppdrag, teknik-, fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Anders Karlsson, förvaltningschef för teknik-fritid- och kulturnämnden, 

presenterar nämndens arbete med de särskilda uppdragen. 

De särskilda uppdragen som presenteras är: 

- Projektplan för en ny idrottshall i Listerby. 

- Central fordonssamordning i kommunen.      

Deltar i debatten 

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

(C), Tommy Andersson (S), Roger Gardell (L), Magnus Pettersson (S) och 

Bengt Sven Åke Johansson (SD). 

Yrkanden 

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

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 281 Dnr 2019-000375 704 

Äskande om medel till gamla teatern, investering 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden § 66   

Under 2017 och 2018 har ett omfattande renoveringsarbete genomförts på 

Folkteatern. Medel för detta har funnits i budget för FoK, en miljon kronor, 

samt att underhållsmedel har tillskjutits från Tekniska förvaltningen. Dessa 

medel är förbrukade och har används till att bygga om foajé, skapa nya 

toaletter på två plan med tillhörande RWC, brandskyggsåtgärder enligt 

Brand och riskanalys 2017-06-26. 

Även om mycket är gjort och lokalerna är betydligt bättre än före renovering 

återstår tre viktiga moment: 

 

1. Ny ventilation är nödvändigt för byggnaden eftersom den 

befintliga är från 50-talet och bygger på självdrag med förstärkning med 

fläktar. Systemet består av rör av eternit med asbest. Att byta ut befintlig 

ventilation till en energieffektiv, modern lösning beräknas kosta 1,6 miljoner 

kronor. 

2. Ytterligare brandskyddsåtgärder: Många åtgärder är redan 

genomförda enligt nämnda Brand och riskanalys. Återstår att göra är 

installation av nytt brandlarm, ny rökgasevakuering vid eventuell brand i 

teatersalongen, ny nödbelysning samt nya utrymningsplaner. Kostnad för 

detta beräkna till 900 000 kr 

3. Renovering av teatersalongen som inte har innefattats av någon 

renovering. Det innebär ny teknik, nya möbler, översyn och justering av 

golvlutning, säkring av höjd på räcke till balkongen, nytt teknikrum bak i 

salongens balkong samt uppfräschning av samtliga väggar. Uppdraget att rita 

på detta är lämnat till arkitekt. En grov kalkyl på kostnaden för detta är c:a 3 

miljoner kr. I dagsläget finns inget framarbetat förslag.     

Bedömning 

Om uppdraget i budget: ”En komplett teater i befintliga lokaler” ska 

slutföras är det nödvändigt att ovanstående åtgärder finansieras. Om medel 

tillskjuts kommer Ronneby att ha Blekinges modernaste, mest 

ändamålsenliga och vackraste teater. Den preliminära kostnaden för detta är 

5,5 miljoner kr.      
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Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, fritid- och kultur beslutar hänskjuta ärendet till 

Kommunstyrelsen för bedömning av fortsättningen av renovering och 

formulering av målsättning för byggnaden och dess verksamhet. Den totala 

kostnaden beräknas till 5,5 miljoner kronor.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-05-16 

Teknik- fritid- och kulturnämnden hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen 

för bedömning av fortsättningen av renovering och formulering av 

ambitionsnivå för byggnaden och dess verksamhet. Den totala kostnaden 

beräknas till 5,5 miljoner kronor. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

budgetberedningen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter ärendet till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Budgetberedningen  
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§ 282 Dnr 2019-000376 816 

Gamla Rådhuset -renovering 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden § 67   

2018 beviljades medel att tillsätta fyra tjänster, finansierat från balanskontot, 

i syfte att skapa en mötesplats för äldre ungdomar i Ronneby. Flera lokaler 

diskuterades. Slutligen beslöts att verksamheten skulle bedrivas i Gamla 

Rådhuset. Tidsplanen för att starta verksamheten har blivit fördröjd på grund 

av att insatser i fastigheten har krävt bygglov samt att brandskyddet behöver 

förbättras. Vidare har behov av tillgänglighetsanpassning konstaterats. Allt 

detta gör att vi ser behov av medel för åtgärderna enligt följande kalkyl 

framtagen av fastighetsförvaltaren. Förslaget går ut på att vi genomför etapp 

ett 2019 och etapp två 2020. Se planritning. 

 

Moment  Etapp 1 Etapp2  
     

Brandlarm  250000   
Fettavskiljare 50000   
Hissar  300000   
Inbrottslarm 50000 10000  
Vent  250000   
Brandtrappa  200000  
Brandglas  24000   
EL  150000 50000  
VVS  20000 50000  
Snickare  150000 100000  
Kök   60000  
Undertak   80000  
Mattläggare 40000 100000  
Övrigt  50000 100000  

     
Totalt  1334000 750000  
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Bedömning 

För 2019 behöver vi äska 500 000 kr utöver befintliga medel för att kunna 

verkställa åtgärderna enligt etapp 1. För 2020 ser vi behovet att äska 

ytterligare 250 000 kr. Övrig finansiering sker genom 500 000 från 

tillväxtverket 2019 samt samma summa 2020. Övriga kostnader sker inom 

befintlig ram.      

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur förslår Kommunstyrelsen bevilja 

500 000 kr till fullföljande av renovering enligt etapp ett 2019 samt att 

250 000 för etapp två hänskjuts till budgetberedning för 2020. Detta under 

förutsättning att projektet kan fullföljas och de medel som beviljades ur 

balanskontot blir permanentat i ram. Det handlar om 2 miljoner kr för 4 

tjänster med placering i Rådhuset för att skapa en mötesplats för äldre 

ungdomar.      

Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-05-16 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen bevilja 500 000 

kr till fullföljande av renovering enligt etapp ett 2019 samt att 250 000 för 

etapp två hänskjuts till budgetberedning för 2020. Detta under förutsättning 

att projektet kan fullföljas och de medel som beviljades ur balanskontot blir 

permanentat i ram. Det handlar om 2 miljoner kr för 4 tjänster med placering 

i Rådhuset för att skapa en mötesplats för äldre ungdomar. 

Deltar i debatten 

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

Bengt Sven Åke Johansson (SD), Peter Bowin (V) och Kenneth Michaelsson 

(C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att återremittera ärendet för en 

ny översyn utifrån förändrat verksamhetsbehov. I återremissen ska beaktas 

att arbetsutskottet inte har för avsikt att beslut ska tas om att de medel som 

beviljats från balanskontot ska bli permanent i ram.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för en ny översyn 

utifrån förändrat verksamhetsbehov. I återremissen ska beaktas att 

arbetsutskottet inte har för avsikt att beslut ska tas om att de medel som 

beviljats från balanskontot ska bli permanent i ram. 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden  
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§ 283 Dnr 2019-000377 299 

Byte av tätskikt Kallinge simhall 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden § 68 

I budget för 2019 ligger 8 miljoner kr för byte av tätskikt i Kallinge simhall. 

Efter planeringsmöte har ett förslag ritats fram. De åtgärder som planeras för 

omklädningsrummen inklusive duschar och bastu beräknas kosta 2,6 

miljoner. Förslaget innefattar nytt kakel, 5 duschar på var avdelning varav ett 

par i varje avdelning är avskärmade, en RWC-toalett på varje avdelning samt 

renovering av bastu (se planritning). När det gäller själva simhallen finns två 

alternativ:  

 En plastkonstruktion, kallad liner, kostar 600 000 till 800 000 kr 

och beräknas hålla 15 år. 

 En rostfri form som appliceras i bassängen som kostar mellan 2,4 

och 3 miljoner kr och beräknas hålla 15-25 år.  

Skulle man sätta nytt kakel i bassängområdet beräknas detta kosta 6-7 

miljoner kronor eller 14800 kr m2. Den avsatta budgeten räcker inte för 

denna lösning om renovering av omklädningsrum ingår. 

En ny reningsanläggning är redan installerad och i drift.     

Bedömning 

Bedömningen som gjordes på uppstartsmötet den 20 mars var att förorda 

lösningen med rostfritt enligt punkt 2. Huvudskälet var den längre 

hållbarheten samt minskat underhåll av själva bassängdelen. Totalt skulle vi 

klara den kostnadsram som är lagd på 8 miljoner, som bedömningen är idag. 

Den andra lösningen med liner är billigare, men har en kortare hållbarhetstid.      

Förslag till beslut 

Nämnden för Teknik-, Fritid- och Kultur föreslår kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta om byte av ytskikt i Kallinge 

simhall genom lösningen med en rostfri form samt helhetsmässigt enligt 

bifogad planritning.      
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-05-16 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

byte av ytskikt i Kallinge simhall genom lösningen med en rostfri form, nytt 

kakel i omklädningsrummen, 5 duschar på var avdelning varav ett par i varje 

avdelning är avskärmade, en RWC-toalett på varje avdelning samt 

renovering av bastu. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att föreslå kommunfullmäktige 

att godkänna byte av ytskikt i Kallinge simhall genom lösningen med en 

rostfri form till en kostnad av 3 000 000 kronor. Vidare föreslås 

kommunfullmäktige ta tillbaka de 5 000 000 kronor som kvarstår i 

budgetposten för ovan nämnd investering.      

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 byte av ytskikt i Kallinge simhall genom 

lösningen med en rostfri form till en kostnad av 3 000 000 kronor. Vidare 

föreslås kommunfullmäktige ta tillbaka de 5 000 000 kronor som kvarstår i 

budgetposten om totalt 8 000 000 kronor för ovan nämnd investering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 284 Dnr 2019-000356 179 

Uppräkning av sotningstaxa 2019 samt hemställan om 
täckning för ökade kostnader 2020 

 

Sammanfattning  

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge har inkommit med 

hemställan om täckning för ökande kostnader En beslutad uppräkning av 

sotningstaxan bifogas för kännedom.      

Förslag till beslut 

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge föreslår 

kommunfullmäktige i Ronneby och Karlskrona att: 

1. Öka budgetramen 2020 med 1 630 tkr för att täcka ökade kostnader 

för Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

2. Utöka låneramen från 25 mkr till 32 mkr samt revidera 

förbundsordningen med hänsyn till detta. 

3. Föreslå medlemskommunerna systematisk uppräkning av låneramen, 

förslagsvis en gång per mandatperiod.  

 

Vidare föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att  notera beslutet om den uppräknande 

sotningstaxan till protokollet.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till direktionens 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: 
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1. Öka budgetramen 2020 med 1 630 tkr för att täcka ökade kostnader 

för Räddningstjänsten Östra Blekinge. 

2. Utöka låneramen från 25 mkr till 32 mkr samt revidera 

förbundsordningen med hänsyn till detta. 

3. Föreslå medlemskommunerna systematisk uppräkning av låneramen, 

förslagsvis en gång per mandatperiod. 

4. Notera beslutet om den uppräknande sotningstaxan till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 285 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Beslut 

Kommunstyrelsen arbetsutskott lämnar ärendet utan åtgärd. 

________________ 

 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

47(47) 
2019-06-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 286 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

 

 Blekinge Tingsrätt, Underrättelse Solt Sverige AB i Hallabro har 

försatts i konkurs 

 Migrationsverket, Missiv om tillfälligt stöd 2019 

 Migrationsverket, Information om anvisningar av kvotflyktingar 

 MSB, Besked om ersättning från MSB 

 Region Blekinge, Nyhetsbrev maj 2019 

 SKL, Sammanträdesplan 2020 

 

Protokoll 

 SydostLeader 20190510 

 

Protokollsutdrag 

 Region Blekinge 20190508 § 94/19, § 93/19  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  

 


