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§ 368 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare och förändring av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen. 

Ärende 12 avseende förslag till ny biblioteksplan för Ronneby kommun 

2016 dras ur. 

Två nya ärenden lyfts in, ”Ny projektledare för kilen” läggs till som ärende 

12,”fastställande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av 

mobiltelefoner, tjänster och system för administration, säkerhet och kontroll 

av mobila enheter”, läggs till som ärende 27. 

Malin Norfall (S) utses att justera dagens protokoll. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

justerare för dagens protokoll, att ärende 12 avseende förslag till ny 

biblioteksplan för Ronneby kommun 2016 dras ur, att ärendet avseende ny 

projektledare för kilen lyfts in som ärende 12 samt att fastställande av 

förfrågningsunderlag avseende upphandling av mobiltelefoni läggs till som 

ärende 27.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att godkänna dagordningen samt 

att utse Malin Norfall (S) till justerare för dagens protokoll. 

________________ 
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§ 369 Dnr 2016-000552 318 

Fastställande av förfrågningsunderlag kalkning av 
vattendrag och sjöar 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Tekniska förvaltningen, inbjuder att inkomma med 

anbud på kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker. Omfattning och 

villkor framgår av anbudsförfrågan, Allmänna bestämmelser av år 2002 för 

kalkspridning (KALK 02) samt ”Spridningsplan för kalkningsprojekt i 

Ronneby kommun 2017”. Förfrågan gäller option 1+1 år och baseras delvis 

på tidigare års förfrågningar. 

Upphandlingsformen är öppen upphandling enligt LOU.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna bifogat anbudsunderlag 

och justerar protokollet omedelbart. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L) samt Nicolas 

Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslag till beslut 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget samt att förklara protokollet omedelbart justerat. 

________________ 

Exp: 

Sattar Zad 
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§ 370 Dnr 2016-000544 056 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av bilpool 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB, AB Ronnebyhus och AB 

Ronneby Industrifastigheter inbjuder att inkomma med anbud på en s. k. 

halvöppen bilpool vilket innebär att medborgare/privatpersoner ska kunna 

boka bilarna när kommunen inte använder dessa. Syftet med upphandlingen 

är att ersätta den befintliga bilpoolen som idag bedrivs internt med leasade 

bilar.     

Deltar i debatten 

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

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

Westrup (SD) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förfrågningsunderlaget 

fastställs.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.         

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende bilpool. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer.  
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§ 371 Dnr 2016-000566 340 

Information om dricksvattentillgången i kommunen 

 

Sammanfattning  

VD för Ronneby Miljö och Teknik AB Hans Nilsson informerar om 

dricksvattentillgången i kommunen.  

Deltar i debatten 

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

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

samt Nicolas Westrup (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 372 Dnr 2015-000412 007 

Uppföljning av revisionsrapport fritid- och 
kulturnämnden 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden § 11/2016   

Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet. 

KPMG har på kommundirektörens uppdrag, som ett led i kommunstyrelsens 

uppsyningsplikt över nämnderna, genomfört en granskning av Fritid- och 

kulturnämndens/-förvaltningens processer kring avtal 

Utredningen har genomförts genom granskning av tio slumpmässigt utvalda 

avtal mellan kommunen och föreningar samt intervjuer med berörda 

tjänstemän. 

Efter genomförd granskning konstaterar utredaren att det råder god ordning i 

avtalsregistret, men att det finns ett behov av att uppdatera hela registret då 

det idag innehåller inaktuella avtal. Utredaren rekommenderar att 

förvaltningen går igenom samtliga avtal med syftet att tillförsäkra att avtalen 

är rätt utformade och att föreningarna i största möjliga mån behandlas lika. 

Att avtal som inte längre är giltiga och inte ska förnyas, tas bort ur registret. 

Nya avtal tecknas med de föreningar där avtalstiden har utgått och där det 

inte finns någon klausul om förlängning. Att checklistor görs på vad avtalen 

bör innehålla avseende klausul om förlängning, uppsägningstider och 

eventuell indexuppräkning av belopp och utarbetar en avtalsmall där 

föregående punkt säkras samt övriga frågor som är viktiga att beakta i form 

av motprestationer för föreningarna, vem som står för drift etc. 

 

Revisionsrapporten har behandlats vid kommunstyrelsens sammanträde 

2015-10-06, § 269, där det har beslutats att rapporten överlämnas till Fritid- 

och kulturnämnden för åtgärdande av påtalade brister samt att återkoppling 

skall ske till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i januari 2016.  

Bedömning 

Förvaltningen har tagit del av innehållet i revisionsrapporten och de 

rekommendationer, förslag och förbättringar som lämnats gällande 

förvaltningens avtal med föreningar. Förvaltningen delar uppfattningen om 

behovet av att föreningsavtalen gås igenom för att därefter påbörja arbetet 
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med revidering av avtalen samt genomförandet av de rekommendationer och 

förbättringar som påtalats.  

Utformning av checklista samt framtagning av avtalsmall ryms sedan 

tidigare i det uppdrag som kommunledningskontoret har fått gällande 

framtagning av avtalspolicy med fokus på avtalshantering, juridisk 

kvalitetssäkring, avtalsuppföljning samt intern kontroll och som kommer att 

ske under ledning av kommunjuristen.  

Fritid- och kulturförvaltningen kommer att följa den avtalspolicy som 

framarbetas av kommunledningskontoret och arbetet kommer att ske i 

samarbete med kommunjuristen. 

Enligt samma beslut, dvs. kommunfullmäktiges beslut (2014-10-30, § 287) 

kommer ett arbete att påbörjas för framtagning av en avtalsdatabas under 

ledning av upphandlingssamordnaren på kommunledningskontoret, vilket 

skulle underlätta i det dagliga arbetet och uppföljning av avtalen för samtliga 

förvaltningar.  

 

Beräknad tidplan  

Fritid- och kulturförvaltningen avser att gå igenom befintliga 

avtalshandlingar för att lokalisera behoven av revidering och det arbetet 

beräknas vara klart till halvårsskiftet 2016. Förnyelse av avtalshandlingar 

utifrån en framtagen checklista och avtalsmall förutsätter att dessa dokument 

har framarbetats av kommunledningskontoret. Med den förutsättningen 

beräknas arbetet fortlöpa under hösten 2016 och återrapportering/ 

redovisning till Fritid- och kulturnämnden bör kunna ske före årsskiftet 

2016/2017.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-01-21 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att uppdra åt Fritid- och 

kulturförvaltningen att utföra de förbättringar och rekommendationer som 

påtalats i revisionsrapporten samt att arbetet kan ske i samarbete med 

kommunjuristen, kommunledningskontoret, enligt den tidplan som angetts 

med återrapportering/redovisning till nämnden före årsskiftet 2016/2017. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-04-18 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förnyad återkoppling ska ske till 

arbetsutskottet i oktober månad avseende de avtal som revisionen granskat. 
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Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott får en förnyad återkoppling i februari månad 2017 avseende de 

avtal som revisionen granskat. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att förnyad återkoppling ska ske till 

arbetsutskottet i februari månad 2017 avseende de avtal som revisionen 

granskat. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden. 
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§ 373 Dnr 2016-000383 4270 

Plan för bulleråtgärder i Ronneby Kommun 

Utvecklingssamordnare Emelie Stenborg lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har tagit fram en plan för bulleråtgärder i Ronneby 

kommun. Planen omfattar en kort generell sammanställning av 

bullerproblematik och regelverk och riktlinjer kring buller. Även Ronneby 

kommuns åtgärder för att minska buller från kommunens vägnät beskrivs. 

En av åtgärderna består av bidrag som fastighetsägare i Ronneby kommun 

ska kunna söka för att minska bullerproblematik i deras fastigheter. Enligt 

planen budgeteras 200 000 kr/år till bullerdämpande åtgärder av typen 

fönster, luftdon, bullerskärm eller bullerplank. Detta bidrag erbjuds till 

bostadsfastigheter längs kommunala vägar där bullerkartläggning eller 

beräkningar (med hjälp av programmet Trivector Buller Väg II) utpekar att 

ekvivalentnivån överstiger 60 dBA mot fasad utomhus. Bidrag sökes av 

fastighetsägaren och prioritering ges till privata fastighetsägare med stor 

bullerproblematik.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen förslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att anta ”Plan för 

bulleråtgärder i Ronneby kommun”.  

Deltar i debatten 

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

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar med instämmande av Nicolas 

Westrup (SD) avslag på förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar att avslå ”Plan för bulleråtgärder i Ronneby 

kommun”. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 374 Dnr 2015-000544 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag på 
placering av "Gribshunden" i Ronneby 

Landsbygdsutvecklare Ebon Kaisajuntti lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

I ett medborgarförslag från Ann-Christin Fyhr föreslås ”Ladan” vid Kilen 

vara en utmärkt plats och lokal för placering av ”Gribshunden” i Ronneby.  

Bedömning 

Berättelserna om Gribshunden har redan fått stor uppmärksamhet ur lokalt, 

nordiskt och europeisk perspektiv. Det ligger därför i Ronneby Kommuns 

och Blekinge museums intresse att avsätta lämplig plats för att visa och 

berätta om Gribshunden. Ett redan påbörjat samarbete mellan Ronneby 

kommun och Blekinge museum utgör en grundsten i arbetet med ett nytt 

museum.  

Fritid- och kulturförvaltningen har uppdraget att presentera ett förslag på 

museum för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och Gribshunden. 

Det har tillsats en grupp, Arbetsgruppen ”Ronneby museum” bestående av 

representanter från Fritid- och kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen, 

Bygg- och miljö samt Kommunledningsenheten. Denna grupp startar sitt 

arbete i april 2016 under kommunstrateg Anders Engbloms ledning med 

uppdraget att presentera ett förslag på museum för i första hand 

Gribshunden. Det figurera i nuläget flera olika förslag på placering, ett av 

dem är ”Ladan” vid Kilen, samtliga förslag kommer nogsamt att utredas av 

ovannämnda grupp.  

Förslag till beslut 

Uppdrag ges åt Arbetsgruppen ”Ronneby museum” att i samarbete med 

Blekinge museum utreda och presentera förslag på placering av 

”Gribshunden”.  
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Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall till förslaget med justeringen att 

medborgarförslaget anses besvarat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar  

att uppdra åt arbetsgruppen ”Ronneby museum” att i samarbete med 

Blekinge museum utreda och presentera förslag på placering av 

”Gribshunden”, 

att förslå kommunfullmäktige besluta att anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 375 Dnr 2014-000606 109 

Besvarande av medborgarförslag från Annika 
Magnusson om en önskan att Ronneby Miljö & Teknik 
AB:s sopbilar ska börja med flerfackssortering 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Annika Magnusson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby Miljö & 

Tekniks sopbilar ska börja med flerfackssortering och ta upp tidningar och 

förpackningar av glas, papper, plast och metall förutom hushållssoporna. 

Som det år nu så kör varje hushåll iväg med sina bilar och slänger sopor på 

återvinningsstationerna runt om i kommunen, detta är inte speciellt 

miljövänligt.  

Bedömning 

I den avfallsplan som antogs av kommunfullmäktige 28/5 2014 § 138 var ett 

av målen att utreda konsekvenserna för fastighetsnära insamling (FNI) i 

Ronneby kommun.  

Efter Miljötekniks utredning beslutade 2016-04-28 § 180 

Kommunfullmäktige att införa 8 facksystem (Fastighetsnära insamling FNI) 

och godkänna investeringen om 40 miljoner kr. 

Kyrkogatan och Bergslagsområdet undantogs från införandet av 

fastighetsnära insamling (FNI). 

Det hade alltså redan vid medborgarförslagets inlämnande satts igång en 

utredning med inriktning mot införande av fastighetsnära insamling. Denna 

utredning och beslut om införande eller ej har inväntats innan beredningen 

av medborgarförslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse 

medborgarförslaget vara besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 376 Dnr 2014-000331 109 

Besvarande av medborgarförslag gällande anpassning 
av lekplatsen på Ekbacksvägen i Ronneby 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Förslagsställaren föreslår att kommunstyrelsens beslut om 

lekplatsutredningen rivs upp och återremitteras för komplettering. 

Förslagsställaren vill också att lekplatsen på Ekbacksvägen uppgraderas till 

en utrustningsnivå som ligger i klass med en "områdeslekplats" där utbudet 

anpassas med hänsyn taget till den stora mängd barn som använder 

lekplatsen och dessgrönområde.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit på remiss till tekniska förvaltningen. 

Förvaltningschef Magnus Graad lämnar följande yttrande: 

 

”Omnämnd lekplatsutredning genomfördes av Tekniska förvaltningen som 

underlag för kommande budgetplanering. Orsaken till utredningen var främst 

att statusen hos ett stort antal av våra då 52 st lekplatser gradvis sjunkit över 

tid till en nivå som vi inte ansåg acceptabel. Detta samtidigt som lagkraven 

avseende kontroll, säkerhet och tillgänglighet skärpts ordentligt. 

 

Vi fick ständigt in synpunkter både från allmänhet och politiker om att 

åtgärda mer eller mindre dåliga lekplatser, och vår dåvarande drift- och 

investeringsbudget räckte inte till för att vända på den nedåtgående spiralen. 

 

Det syfte vi satte upp för utredningen var ”att på ett strukturerat sätt se över 

vilka lekplatser vi klarar av att tillhandahålla om kostnaden ska närma sig 

nuvarande budgetramar, både avseende reinvesteringstakt med tillgängliga 

investeringsmedel samt avseende skötsel med tillgängliga drift- och 

underhållsmedel”. 

 

Den målsättning vi hade var att på ett kostnadseffektivt sätt optimera det 

utbud av lekplatser vi skulle tillhandahålla med tanken att i så stor 
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utsträckning som möjligt tillgodose våra invånare med en mindre lekplats 

inom gångavstånd, samt med mer omfattande lekplatser inom cykel- 

och/eller bilavstånd. 

 

Naturligt blev att reducera antalet lekplatser för att kunna kvalitativt lyfta de 

kvarvarande samt att även lyfta blicken och rent geografiskt placera ut dessa 

på lämpliga platser över lång sikt. Pga det senare ställningstagandet valde vi 

att inte analysera var det i dagsläget bodde flest småbarnsfamiljer, utan 

istället just tillgodose en relevant spridning inom hela kommunen. 

 

Samråd kring lekplatsutredningen fördes med de berörda samhällsföreningar 

som vi kunde lokalisera, varför givetvis de områden utan förening blev 

lidande. Även avseende de områden som historiskt sett inte haft tillgång till 

kommunal lekplats saknades dialog kring utredningen. Dock var utredningen 

vid ett flertal tillfällen uppe i media, varför information ut till intresserade 

inte helt saknats. 

 

Till skillnad från skribenten till aktuellt medborgarförslag anser Tekniska 

förvaltningen att den beslutade lekplatsutredningen gav ett mycket gott 

resultat. Vi har nu ett relevant lekplatsbestånd väl fördelat inom kommunen 

med god möjlighet att hålla högkvalitativt över tid. Dessutom har våra 

förtroendevalda under ett antal års tid tilldelat extra reinvesteringsmedel 

utöver ordinarie anslag vilket lett till att ett större antal lekplatser kunnat 

åtgärdas. Resultatet av detta har varit att hela 14 lekplatser byggts om under 

2014-2015, något som helt vänt den nedåtgående spiralen till att istället peka 

rakt uppåt! 

 

Avseende önskemålet om att uppgradera lekplatsen vid Ekbacksvägen i 

Ronneby anser Tekniska förvaltningen att dess status i utredningen som 

närlekplats är fortsatt relevant. Inom aktuell del av Ronneby finns 

närliggande områdeslekplatser vid Aklejavägen och Halladalsvägen, vilket 

på ett bra sätt tillgodoser områdets behov. Dessutom anser även Tekniska 

förvaltningen att läget i anslutning till gräsyta och grönområde väl fungerar 

som komplement till lekutrustningen, varför detta även fortsatt kommer att 

utgöra en attraktiv lek- och mötesplats för både barn och övriga.” 

 

Tekniska förvaltningen anser att medborgarförslaget bör avslås med 

hänvisning till ovanstående bedömning.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget.  

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Malin Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C) samt Peter Bowin 

(V). 

Yrkanden 

Roger Gardell (L) yrkar bifall till den del av medborgarförslaget som innebär 

att lekplatsen vid Ekbacksvägen uppgraderas till en områdeslekplats. 

 

Malin Norfall (S) yrkar på att ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 

uppdateras med en redovisning kring de ekonomiska konsekvenserna av 

Roger Gardells (L) yrkande. 

 

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

Propositionsordning 1 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Malin Norfalls (S) 

yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

 

Propositionsordning 2 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på Roger Gardells (L) 

yrkande samt ordförandens eget yrkande och finner att arbetsutskottet 

bifaller hans eget yrkande. 

Beslut 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet till kommunstyrelsens sammanträde 

uppdateras med en redovisning kring de ekonomiska konsekvenserna vid 

uppgradering av lekplatsen vid Ekbacksvägen till en områdeslekplats. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 377 Dnr 2015-000445 000 

Besvarande av motion från 
kommunfullmäktigeledamoten Ylva Olsson (SD) 
angående möjligheten till ett gemensamt julbord för 
alla nämnder inom kommunen. 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag:  

Sammanfattning  

Ylva Olsson (SD) föreslå i en motion att fullmäktige ska besluta att låta 

ansvarig avdelning eller förvaltning utreda möjligheten till ett gemensamt 

julbord för alla nämnder samt att en kostnadskalkyl för denna åtgärd tas 

fram. Argumentationen för förslaget i motionen är att detta skulle ge en 

kostnads- och tidsbesparing eftersom det ofta är samma personer i 

nämnderna samt att det skulle ge en möjlighet att träffas och få ett ansikte på 

alla aktiva i de olika nämnderna.  

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till kommunens nämnder. 

Deras svar sammanställs nedan: 

Miljö- och byggnadsnämnden avstyrker motionen 

Överförmyndarnämnden yttrar att varje nämnd bör fatta eget beslut 

Fritid- och kulturnämnden yttrar att man inte har julbord och föreslår att 

motionen avslås. 

Äldrenämnden ställer sig bakom förslaget. 

Socialnämnden lämnar ett långt yttrande. Nämnden har någon form av 

julfirande. Vissa år har det varit traditionellt julbord eller jullunch och vissa 

år jullandgång i stadshusets cafeteria. Nämnden yttrar att kostnaden torde bli 

lägre om ett gemensamt julfirande införs. Nämnden ställer sig positiv till 

motionens förslag med tillägget att eventuell inbjudan också riktas till 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor. 

 

Sammanlagt om kommunfullmäktige, valnämnd, råd och politiker som sitter 

i flera nämnder räknas bort hamnar man på ca 150 personer. 

Samordningsvinsten kan ligga i att administrativt hanteras endast en 

aktivitet. Frågan är dock vem som ska administrera detta och urvalet 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(57) 
2016-10-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

avseende lokaler och/eller restauranger som kan hantera en grupp av denna 

storlek är också begränsat i Ronneby. Förslaget skulle innebära att 

nämnderna flexibilitet försvinner gällande omfattning och karaktär på 

julbord/julaktivitet. Det kan innebära att för vissa nämnder blir kostnaden 

högre än vad som varit fallet tidigare. Totalt sett kan därför en 

kostnadsbesparing ifrågasättas.  

Det kan också ifrågasättas om fullmäktige ska besluta om en sådan sak som 

gemensamt julbord. Det bör i stället kunna hanteras genom en diskussion 

nämndsordförandena emellan. 

Utifrån nämndernas yttranden och resonemanget ovan föreslås att motionen 

avslås.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Deltar i debatten 

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

Westrup (SD), Peter Bowin (V), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson 

(C) samt Malin Norfall (S). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar på att beslutsformuleringen ändras till att 

motionen ska anses bifallen. 

 

Roger Gardell (L) och Malin Norfall (S) yrkar avslag på motionen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet beslutar avslå motionen. 

 

Omröstnings begärs och följande propositionsordning godkänns: 

JA-röst för avslag på motionen. 

NEJ-röst för bifall till motionen.  
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Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning enligt nedan, med en (1) ja-röst och sex (6) nej-

röster finner ordförande Roger Fredriksson (M) att arbetsutskottet beslutar 

att avslå motionen. 

Ledamot  Ja Nej Avstår 

Roger Fredriksson (M) X   

Roger Gardell (L) X   

Kenneth Michaelsson (C) X   

Malin Norfall (S) X   

Tommy Andersson (S) X   

Peter Bowin (V) X   

Nicolas Westrup (SD)  X  

 

 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 378 Dnr 2016-000483 101 

Besvarande av motion från Christer Leksell (SD) 
angående gång- och cykelbana 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande 

beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) yrkar i en motion att den upptrampade stig som 

uppstått på gräsmattan mellan rondellen vid stadshuset och stadshuset 

breddas och plattsläggs med samma bredd som övergångstället så den blir en 

naturlig fortsättning på övergångsstället. Han yrkar även att en 

blomsterrabatt anläggs på den lilla resterande trekantiga gräsplätt, som nu 

finns mellan gångarna.  

Bedömning 

Tekniska förvaltningen hade sedan tidigare planerat att genomföra den 

åtgärd som Christer Leksell (SD) motionerat om avseende gång- och 

cykelbana. Denna åtgärd är också nu genomförd. Dock har gatu- och 

parkchefen meddelat att de inte har några planer på en blomsterrabatt i den 

trekantiga gräsplätten utan man hänvisar till att det finns flera planteringar i 

området varav en närmare stadshusdammen är ny.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse motionen vara besvarad med 

ovanstående.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anse motionen 

vara besvarad med ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen.  
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§ 379 Dnr 2016-000572 001 

Ny projektledare Kilen 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att Anna Hansen utses till ny 

projektledare för Kilen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse Anna Hansen till ny projektledare för 

Kilen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Anna Hansen 
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§ 380 Dnr 2016-000517 861 

Julmarknad på Ronneby torg 1-27 december 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden § 124/2016  

Christian Mahrle inkom hösten 2014 med en motion gällande införande av 

en permanent julmarknad på torget i Ronneby Centrum. I remissyttrande 

tillstyrker fritid- och kulturnämnden förslaget. Även tekniska förvaltningen 

tillstyrker med reservation för plats och föreslår Brunnshallsområdet. Detta 

på grund av den befintliga av kommunfullmäktige beslutade 

torghandelsstadgan, som i så fall måste revideras. Kommunfullmäktige 

beslutade under § 44/2015 att ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att 

arbeta fram ett förslag på genomförande 1-27 december. En plats på torget 

Ska anges och en kostnadsberäkning.  

Bedömning 

Ärendet har av olika skäl stannat av och inte hanterats vidare. Redan 2014 

gjordes en kostnadsberäkning för inköp av 10 bodar och året 2015 därefter 

ytterligare 20 bodar för 2016. Tekniska förvaltningen har angett praktiska 

hinder enligt ovan.  

En sammanfattande bedömning är att det för 2016 inte finns utrymme i 

fritid- och kulturförvaltningens budget för ett arrangemang av detta slag. En 

bod kostar drygt 30 000 kr vilket innebär en kostnad på minst 300 000 kr om 

10 stycken skulle införskaffas. Förvaltningens personalläge gör det vanskligt 

att avsätta personella resurser för planering och genomförande i år. Ett stort 

antal arrangemang genomförs årligen. Dessa kräver framförhållning och 

planering i god tid för att hålla hög kvalitet. Fritid- och kulturförvaltningen 

föreslår att en julmarknad, under en kortare period och i begränsad 

omfattning genomförs under 2016 i samverkan med centrumföreningen. 

Inköp av 10 bodar samt övriga kostnader beräknas till 350 000 kr. En 

utvärdering sker efter avslutat arrangemang for att bedöma om ett 

permanentande av marknaden är aktuell.  
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Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att:  

Ansöka hos kommunstyrelsen om 350 000 kr i tilläggsanslag for 

genomförande av julmarknad i begränsad omfattning innefattande inköp av  

10 bodar samt omkostnader runt arrangemanget. Detta under förutsättning att 

torghandelsstadgan medger detta. Alternativ blir då Brunnshallsområdet 

enligt förslag från Tekniska förvaltningen.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 2016-08-25 

Fritid och kulturnämnden beslutar att ansöka hos kommunstyrelsen om 350 

tkr i tilläggsanslag för genomförande av julmarknad i begränsad omfattning 

innefattande inköp av 10 bodar samt omkostnader runt arrangemanget. Detta 

under förutsättning att torghandelsstadgan medger detta. 

Deltar i debatten 

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

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

Nicolas Westrup (SD) samt Tommy Andersson (S).  

Yrkanden 

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

förberedande av en julmarknad på Ronneby torg 2017.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet för  förberedande av en 

julmarknad på Ronneby torg 2017. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 381 Dnr 2016-000378 4201 

Länsstrategi ANDT Alkohol, narkotika, dopning och 
tobak Blekinge län 2016-2020 

Folkhälsosamordnare Bibbi Rönnlund lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter till 

länsstyrelsen på förslaget till länsstrategi ANDT 2016 - 2020. Synpunkter 

har inhämtats från Utbildnings- Fritid och kultur- och Socialförvaltningen 

samt kommunens folkhälsoråd. 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde den 1 november 2016, behandlat 

förslaget och vill från Ronneby kommun lämna följande sammanfattande 

synpunkter: 

Yttrande 

Ronneby kommun instämmer i länsstrategins syfte att förverkliga de 

nationella ANDT-politiska målen och skapa en gemensam plattform för 

arbetet, där tydliggörande av roller och nyttjande av länets kompetens bidrar 

till ett långsiktigt och hållbart ANDT-arbete. Strategin behandlar ett stort och 

för folkhälsan betydelsefullt område, där samverkan är avgörande för ett gott 

resultat. Den kan också ses som en viktig del i att uppnå intentionerna i såväl 

Blekingestrategin som i länets gemensamma folkhälsopolicy.  

Ronneby kommun instämmer även i att den länsgemensamma ANDT-

strategin skall vara en gemensam utgångspunkt för folkhälsoarbetet inom 

kommunerna, Landstinget Blekinge och polismyndigheten, samt vara 

vägledande i styrning och genomförande. Ronneby kommun ställer sig 

bakom de gemensamma handlingsstrategier som beskrivs inom 

målområdena, samt ser positivt på organisationsstrukturen som ges i 

förslaget. Positivt är även att tyngd läggs vid utvärdering och revidering som 

båda är förutsättningar för ett fortsatt gott folkhälsoarbete. 

Syfte, vision och övergripande mål är föredömligt kortfattat, dock uppfattas 

övrig textmassa som aningen omfattande med många insatsområden och 

indikatorer. Detta kan komplicera möjligheten till uppföljning och 

utvärdering, och det är viktigt att ett dylikt dokument är levande och 

uppföljningsbart, med tanke på de åtaganden som berörda aktörer ställer sig 

bakom. 

Faktabakgrunden ger en ökad förståelse för vilka utmaningar som finns inom 

området ANDT, och hur en förstärkt samverkan kan gynna en positiv 
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utveckling av folkhälsan inom detta område. Samtliga målområden beskrivs 

utförligt och ger en bra bild av det förebyggande arbetets betydelse. 

En aspekt som bör beaktas är att kommunen kan tolkas som flera instanser 

där olika förvaltningar kan äga sina sakfrågor och därför bör involveras i 

arbetet. Det är också av vikt att i det interna arbetet specificera vem eller 

vilka funktioner som avses utifrån ansvarsfördelning och uppdragets 

karaktär.  

När det gäller insatser som beskrivs vill kommunen framhålla vikten av att 

dessa ses som förslag, och att aktör och verksamhet som berörs bör ha 

möjlighet att välja vilken metod som är bäst lämpad med utgångspunkt från 

lokala förutsättningar. Exempelvis nämns i mål 6 att ett av insatsområdena 

ska vara att utveckla ett uppföljningssystem kring barn och ungas hälsa. Ett 

sådant arbete förutsätter att de verksamheter inom kommunen som berörs, 

såsom skolhälsovården, måste involveras i hela processen för ett lyckat 

resultat. Detta gäller även för de insatser under mål 2 som inbegriper att 

olika handlingsplaner ska utarbetas inom kommunens olika verksamheter till 

exempel tobaksfri skoltid. Det finns i nuläget och fram i tiden extraordinära 

utmaningar inom skolverksamheten i form av kulturellt betingade synsätt på 

tobaksbruk som inte är i samklang med svensk gällande lag. Detta kräver 

större riktade insatser och mångkulturell kompetens vilket är något som 

skulle kunna övervägas som en insats inom målområde 2. 

Vidare vill Ronneby kommun också lyfta att det i förslaget till strategi 

saknas en tidplan för de olika insatsernas genomförande. Denna 

komplettering bör göras skyndsamt, så även sammankallandet av respektive 

grupper för att påbörja arbetet då det redan förflutit en tid av den period 

strategin avser.  

Bedömning 

Den sammanfattade bedömningen är att Ronneby Kommun står bakom 

förslaget med ovan nämnda synpunkter i beaktande. 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ställa sig 

bakom förslaget till länsgemensam strategi ANDT med hänsyn taget till i 

yttrandet angivna synpunkter 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.  
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Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget till länsgemensam 

strategi ANDT med hänsyn taget till i yttrandet angivna synpunkter. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 382 Dnr 2014-000394 007 

Revisionsrapport "granskning av kommunens strategi 
för en ökad befolkning och ett ökat antal 
arbetstillfällen" 

Utredare Hanna Grahn lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

EY har på uppdrag av Ronneby kommuns förtroendevalda revisorer i augusti 

2014 granskat kommunstyrelsens styrning av kommunens strategi i arbetet 

mot visionen om en ökad befolkning och ett ökat antal arbetstillfällen. 

Den dokumenterade strategin för arbetet mot visionen utgörs av de mål och 

riktlinjer som finns beslutade i budget. Beträffande området ”Fler jobb” så 

finns förutom beslutade mål och riktlinjer även visionsdokumentet ”Vision 

2020 för näringslivsarbetet”. 

De i rapporten identifierade förbättringsområdena/rekommendationerna 

presenteras nedan tillsammans med yttrande.  

Bedömning 

1. Kommunstyrelsen bör tydliggöra hur ”Vision 2020 för 

näringslivsarbetet” ska integreras med kommunens övriga målstyrning samt 

stärka och formalisera sin styrning och uppföljning av verksamhetsplanen 

för näringslivsarbetet. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

I Ronneby kommuns budget för 2013 fastställs en övergripande vision för 

kommunen. Den övergripande visionen kompletteras av Vision 2020, 

fastställd och beslutad av kommunfullmäktige, vilken avser att ge en 

långsiktig inriktning för näringslivsarbetet i Ronneby kommun. Arbetet mot 

visionernas uppfyllelse styrs av en årlig upprättad och reviderad 

handlingsplan som finns med som en del i den årliga Näringslivsplanen. 

 

Från och med år 2016 utgör näringslivsenhetens verksamhet en del i 

kommunstyrelsens framtagna nämndsmål. De nämndsmål vilka berör 

näringslivsarbetet är: förbättra befintligt näringslivsklimat, förbättra 

kommunens hantering av tillståndsärenden, öka antalet nystartade företag 

samt många arbetstillfällen genom nya etableringar. Målens mäts genom 

indikatorer i form av ranking i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av 

företagsklimatet, resultat i Insikt-nöjd kundindex samt statistik. Löpande 
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uppföljning av verksamhetsresultat med delårsrapporter och årsbokslut som 

rapporteras för politiker på olika nivåer i kommunen ger uppföljning av 

näringslivsarbetet. 

 

 

2. Kommunstyrelsen bör tillse att SWOT-analysen i verksamhetsplanen för 

näringslivsenheten mer tydligt kopplas till aktiviteter och mål. Det är också 

viktigt att analysen årligen utvärderas och uppdateras. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

SWOT-analysens resultat har beaktats vid framtagandet av 

kommunstyrelsens nämndsmål genom fastställandet av väl anpassade 

indikatorer och vidare planering av näringslivsenhetens aktiviteter. Analysen 

utvärderas genom delårsrapport samt årsbokslut. 

SWOT-analysen uppdateras årligen vid möte med Näringslivsrådet.  

 

 

3. Kommunstyrelsen bör utarbeta en vägledning/instruktion för vilka 

representanter som ska sitta i näringslivsrådet. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Ronneby kommuns Näringslivsråd har sedan 2015 en delvis ny 

sammansättning vilken har en bred spridning från näringslivets olika delar. 

Näringslivsrådet består av representanter för samtliga företagarföreningar, 

politiker, tjänstemän samt landsbygdsrepresentanter.  

 

 

4. Kommunstyrelsen bör överväga att bedriva ett utvecklingsarbete avseende 

bemötande och servicenivå. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

Utvecklingsarbete avseende bemötande och servicenivå bedrivs aktivt i 

förvaltningschefsgruppen med förankring nedåt i organisationen. Arbetet 

med bemötande och servicenivå har även varit ett genomgående inslag i det 

chefsutvecklingsprogram som bedrivs i Ronneby kommun sedan ett och ett 

halvt år tillbaks. 
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5. Kommunstyrelsen måste tillse att en intern kontrollplan arbetas fram samt 

att en riskanalys upprättas till grund för den interna kontrollplanen. 

Kommunstyrelsens yttrande: 

En internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområden finns för 

både år 2015 och år 2016. En ny internkontrollplan för år 2017 kommer 

inom kort att arbetas fram. Dessa grundar sig på en riskanalys.  

Enligt antagna tillämpningsföreskrifter till internkontrollreglementet ska 

negativa avvikelser vid uppföljningarna av internkontrollplanerna följas upp 

och vara åtgärdade senast i september nästkommande år i kommunstyrelsen. 

Detta innebär att nämnderna är skyldiga att åtgärda rutiner som visat sig inte 

fungera.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

att avge detta yttrande som svar på identifierad förbättringsområden i 

revisionens rapport ”Granskning av kommunens strategi för en ökad 

befolkning och ett ökat antal arbetstillfällen”.  

Deltar i debatten 

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

Michaelsson (C). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avge ovan yttrande som svar på identifierade 

förbättringsområden i revisionens rapport ”Granskning av kommunens 

strategi för en ökad befolkning och ett ökat antal arbetstillfällen”. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 383 Dnr 2016-000038 101 

Delegationsbeslut 2016 

Förvaltningschef Magnus Graad föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Återrapportering av delegationsbeslut för 2016 har inkommit från tekniska 

förvaltningen.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 384 Dnr 2016-000556 289 

Information om regler som gäller vid uteservering 
höst/vinter 

Trafikansvarig vid tekniska förvaltningen Sattar Zad föredrar ärendet: 

Sammanfattning  

Informationen berör de regler som gäller vid uteservering under höst/vinter 

samt vilka som ansökt om att få ha sin uteservering kvar under vintern.  

Deltar i debatten 

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

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

samt Tommy Andersson (S). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet. 

________________ 
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§ 385 Dnr 2016-000541 231 

Nybyggnation på Knektabacken 

 

Sammanfattning  

Protokoll Ronnebyhus 2016-06-30 § 34: 

Nybyggnation på Knektabacken 

 

På styrelsesammanträdet den 25 maj 2016 gavs VD i uppdrag att ta fram 

gestaltningsförslag samt kostnadskalkyl för nybyggnation på Knektabacken 

till styrelsesammanträdet i augusti. 

Kostnadskalkyl är framtagen och presenterades på sammanträdet.    

 

Styrelsen beslöt: 

att investera cirka 16 miljoner i nybyggnation av 12 lägenheter på 

Knektabacken samt  

att tillsända investeringsbeslutet till kommunfullmäktige för godkännande.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna investeringarna i 

enlighet med förslag från Ronnebyhus.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att: 

– Godkänna en investering om 16 miljoner i nybyggnation av 12 lägenheter 

på Knektabacken. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 386 Dnr 2016-000346 042 

Tilläggsäskande Utbildningsnämnden 

Protokoll utbildningsnämnden 2016-09-22 § 110 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Ahlquist har tidigare redogjort för ledamöterna i 

utbildningsnämnden om genomförd budgetuppföljning Tertial l, vilket 

redovisade en prognos motsvarande — 3 500 Tkr. (Hänv UN §69:20l6). Vid 

nämndssammanträdet beslutades hemställa om ett tilläggsanslag 

motsvarande 3 500 Tkr hos kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2016-06-13 

att föreslå kommunstyrelsen bevilja nämnda tilläggsäskande och finansiera 

6detta genom kommunala reserver. (Hänv KS au §264:20l6). 

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2016-08-09 beslutas, efter omröstning 

föreslå kommunfullmäktige, att i avvaktan på Tertial 2 avslå nämndens 

begäran om tilläggsanslag och uppdra åt utbildningsnämnden att därefter 

återkomma med ny begäran. (Hänv KS §239:20l6.) Förvaltningschef 

Tommy Ahlquist redogör därefter för förslag om tilläggsanslag 2016. I sin 

förslagsskrivelse uppger Ahlquist att verksamhetsuppföljningen i september 

visar att ett större antal elever från grundskolan valt fristående skolor inom 

och utanför kommunen, vilket gör att underskottet ökar.  

Bedömning 

Vid redovisningen av genomförd budgetuppföljning Tertial 2, dagens 

nämndssammanträde, framgår att det tidigare redovisade underskottet 

kvarstår. Underskottet kan, -5 274 Tkr, i likhet med vad som tidigare 

uppgivits, härledas till kraftiga volymökningar inom utbildningens 

verksamheter. Ett större antal grundskoleelever har valt fristående skolor 

inom och utanför kommunen.  

Förslag till beslut 

Föreslås att utbildningsnämnden hemställer om ett tilläggsanslag 

motsvarande 3 700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till 

budgetuppföljning Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 

(UN Dnr 2016.449-O4l (8l08).  

Utbildningsnämndens beslut 2016-09-22 

Utbildningsnämnden beslutar hemställa om ett tilläggsanslag motsvarande 3 

700 Tkr hos kommunstyrelsen, med hänvisning till budgetuppföljning 
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Tertial 2 samt till tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 (UN Dnr 201 6.449- 

041(8108). 

Deltar i debatten 

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

Andersson (S), Malin Norfall (S), Roger Gardell (L), Kenneth Michaelsson 

(C) samt Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att godkänna ett tilläggsanslag 

om 3 miljoner kronor. 

 

Malin Norfall (S) yrkar bifall till utbildningsnämndens tilläggsäskande om 

3,7 miljoner kronor.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall för eget yrkande.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

utbildningsnämnden ett tilläggsanslag om 3 miljoner kronor.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen.  
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§ 387 Dnr 2014-000441 261 

Kuggeboda 4:47 - Utredning om plats för brygga och 
kåsa 

Jurist Sanja Gojkovic lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ärendet rör en tvist mellan fastighetsägarna Eivor och Björn Sjöström och 

Lilian och Bo Nilsson å ena sidan (Sjöström/Nilsson) och Pia Axelsson 

Marcolin å andra sidan, samtliga bofasta i Ronneby kommun. Tvisten har 

pågått i flera år och kommunstyrelsens jurist har under sommaren 2016 

kallats in som rättssakkunnig i ärendet.  

 

Tvisten handlar om rätten till en kåsa ute på Kuggebodahalvön. De sökande 

(ovan) är oense om vem som har bättre rätt till en specifik kåsa. Detta har 

gjort att parterna har dragit in kommunen för en bedömning om vem av de 

nämnda sökande som står som avtalspart med kommunen.  

Bedömning 

Undertecknad vill inledningsvis förtydliga frågeställningen i denna 

tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen kan enbart fastställa och/eller förtydliga 

sin uppfattning avseende vem kommunen anser är dess motpart.  

 

Kommunen har alltså att ta ställning till vem som är kommunens motpart 

rörande kåsan som tillhör Kuggeboda 4:47. Det är obestritt att det är 

kommunens mark som kåsan ligger på. Kommunen har aldrig bestritt 

påståendet om att arrenden föreligger.  

 

Undertecknad har gjort en samlad bedömning av den framkomna 

bevisningen i ärende med dnr 2014-000441. Eivor och Björn Sjöström 

tillsammans med Lilian och Bo Nilsson har gjort gällande att kåsan är deras. 

Detta påstående är styrkt med en faktura som daterar tillbaka till 1989. Pia 

Axelsson Marcolin har gjort gällande att kåsan funnits i familjen sedan 

1980-talet. Detta är ett påstående som har bevittnats av ett trettiotal grannar i 

ett till kommunen inskickat dokument 2016-06-13. Denna skrivelse kan dock 

inte tillmätas större betydelse, eftersom det enligt gällande rätt inte räcker 

med påstående om att en nyttjanderätt föreligger. Någon dokumentation som 

styrker att Pia Axelsson Marcolin har betalat för att arrendera kåsan finns 
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inte. Hennes skrivelser till kommunen bekräftar att hon har använt kåsan för 

uppdragning av båt, däremot bekräftar det inte att arrende föreligger. 

Sjöström/Nilsson har däremot kunna visa på åtminstone en faktura som 

styrker att de har betalat för ett arrende. 

 

Det finns däremot ingen annan skriftlig bevisning som styrker att 

arrendeavtal föreligger mellan Ronneby kommun och endera part.  

 

Sammanfattningsvis är dokumentationen i ärendet bristfällig. Trots många 

muntliga och skriftliga inlagor är helhetsbilden av ärendet ofullständig. 

Undertecknad anser att den som bäst har bevisat att de har ett avtal med 

kommunen avseende den omtvistade kåsan är Sjöström/Nilsson. Detta med 

anledning av den faktura som de har lämnat in från 1989 som styrker att de 

betalat för ett arrende avseende båtplats i kombination med att kommunen 

aldrig har bestritt arrendeavtal som sådant.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås att fastställa att arrendeavtal för omtvistad kåsa 

föreligger mellan å ena sidan Eivor och Björn Sjöström och Lilian och Bo 

Nilsson och Ronneby kommun å andra sidan.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till förslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa att arrendeavtal för omtvistad kåsa 

föreligger mellan å ena sidan Eivor och Björn Sjöström och Lilian och Bo 

Nilsson och Ronneby kommun å andra sidan. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 388 Dnr 2016-000548 732 

Rapportering till IVO om ej verkställda beslut enligt 4 
kap. 1 § och rapportering enligt 16 kap. 6 § SoL samt 
beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LS, 
för kvartal II 2016, Äldrenämnden  

Äldrenämndens protokoll 2016-08-17 § 93 

Sammanfattning  

Äldreförvaltningen har inga ärenden gällande ej verkställda beslut for kvartal 

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

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås ta informationen till protokollet.  

Äldrenämndens beslut 2016-08-17 

Äldrenämnden beslutar notera informationen avseende rapportering till IVO 

ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ SoL 

samt beslut enligt 9§ och rapportering enligt 28 f-g §§ LS, för kvartal II 

2016, till protokollet. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen.  
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§ 389 Dnr 2016-000547 739 

Ombyggnation av Ålycke 

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Äldrenämndens protokoll 2016-09-14 § 108. 

Enligt beslut i kommunfullmäktige den 16 juni 2016 § 262 fick Ronnebyhus 

i uppdrag att tillsammans med äldreförvaltningen att ta fram en tidplan för 

renovering av Ålycke samt att äldreförvaltningen fick i uppdrag att se över 

relationen till ökade driftskostnader och koppla denna till befintlig budget. 

 

Enligt Mats Du-Bar, teknisk chef på Ronnebyhus visar en kalkyl med enbart 

en förstudie som underlag på en kostnad av ca 27-33 mkr. En studie av 

befintliga ombyggnader visar att det kan skilja upp till 75 % i kostnader 

beroende av standard och om man väljer längre ombyggnadstid med 

kvarboende eller att evakuera de boende under hela byggtiden och 

därigenom skapar en mera rationell byggarbetsplats. Det allmänna 

kostnadsläget inom byggbranschen och arbetsmiljökrav driver kostnaderna 

uppåt. 

 

Inom äldreförvaltningen finns möjlighet för evakuering på det boendet som 

hyrs temporärt på Folkparksvägen 14. I planen finns att besluta om 

intagningsstopp till Ålycke så snart erforderliga beslut har tagits. I avvaktan 

på att byggprocessen påbörjas kan tomma lägenheter nyttjas till 

korttidsplatser. Trots detta kommer ombyggnationen att innebära ett bortfall 

av hyres- och hemtjänstintäkter under byggprocessen. Det är svårt att sia om 

hur stort intäktsbortfallet kommer att bli. Evakuering kommer att innebära 

direkta flyttkostnader medan personal- och hyreskostnader inryms i befintlig 

budget. 

 

Den framräknade kostnadskalkylen for äldreförvaltning om 2 335 tkr bygger 

på en byggkostnad omkring 25 mkr samt en utökning av personal för de två 

lägenheter som tillkommer vid ombyggnationen. Det befintliga boendet har 

26 lägenheter varav 14 är demensplatser. Ett ombyggt och modernare 

Ålycke med fyra avdelningar med gemensamhetsutrymmen på varje 

avdelning möjliggör att samtliga lägenheter kan nyttjas som demensboende. 

Trenden de senaste åren pekar på ett större behov av demensplatser vilket 
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gör att äldrenämnden räknar med att omvandla ca åtta till tio platser årligen 

till demensplatser. En uppgradering till demensboende kräver en utökad 

bemanning främst natten till en kostnad av l 500 tkr per år. 

Tidplan enligt bilaga.  

Bedömning 

Äldreförvaltningen kan inte under någon längre period avvara platser i vård 

och omsorgsboende, vidare är Ålycke i behov av en genomgående 

renovering för att kunna uppfylla dagens krav på ett vård- och 

omsorgsboende. Ombyggnationen kan tidigast vara färdig till början av 

2018.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige: 

att besluta om att ombyggnation av Ålycke ska genomföras samt att 

godkänna äskandet om tilläggsanslag om l 500 tkr.  

Äldrenämndens beslut 2016-09-14 

Äldrenämnden beslutar att: 

- Föreslå kommunfullmäktige besluta om att ombyggnation av Ålycke ska 

genomföras. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S) samt Kenneth Michaelsson (C). 

Yrkanden 

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

budgetberedningen.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att hänskjuta frågan till budgetberedningen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

51(57) 
2016-10-10  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 390 Dnr 2016-000550 739 

Regler för förenklade biståndsbeslut  

Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Äldrenämndens protokoll 2016-09-14 § 106. 

Äldreförvaltningen använder sig av förenklade biståndsbeslut vid beviljande 

av matdistribution och larm för personer över 75 år. Äldreförvaltningen har 

fått i uppdrag av Äldrenärnnden att utreda regler för och hanteringen av 

förenklade biståndsbeslut ( § 21, dnr 2015-000030739). Förenklad 

biståndsbedömning är en omdiskuterad form av biståndsbedömning 

nationellt. Regeringen har tillsatt en utredning, Nationell kvalitetsplan för 

Äldreomsorgen, dir 2015:72, som bland annat ska svara på användandet av 

flexibla former för beslut om äldreomsorg. Uppdraget ska redovisas den 31 

mars 2017.  

Bedömning 

Äldreförvaltningens bedömning är att förvaltningen avslutar nuvarande 

användande av förenklad biståndsbedömning och återgår till traditionell 

biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser. 

Äldreförvaltningen föreslår att vidare utredning av flexibla former för beslut 

inom äldreomsorg genomförs i förvaltningen när regeringens nationella 

kvalitetsplan presenteras.  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar att: 

- Avsluta nuvarande användande av förenklad biståndsbedömning och återgå 

till traditionell biståndshandläggning av förvaltningens samtliga insatser. 

- Ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats.  
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Äldrenämndens beslut 2016-09-29 

Äldrenämnden beslutar att: 

- Föreslå kommunfullmäktige avsluta nuvarande användande av förenklad 

biståndsbedömning och återgå till traditionell biståndshandläggning av 

förvaltningens samtliga insatser. 

- Ge äldreförvaltningen i uppdrag att utreda flexibla former av beslut i 

äldreomsorg när regeringens nationella kvalitetsplan har presenterats. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att användandet av förenklad 

biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen kvarstår i väntan på att 

regeringens utredning, Nationell kvalitetsplan för Äldreomsorgen, 

presenterar sitt resultat.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 

användandet av förenklad biståndsbedömningen inom äldreförvaltningen 

kvarstår i väntan på att regeringens utredning, Nationell kvalitetsplan för 

Äldreomsorgen, presenterar sitt resultat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 391 Dnr 2016-000011 101 

Information från kommundirektören 

 

Sammanfattning  

Kommundirektör Magnus Widén informerar om: 

 Inspirationsföreläsning med Kristin Kaspersen- Föreläsningen 

genomfördes i två omgångar torsdagen 2016-10-06. Totalt 1 000 

personer uppskattas ha medverkat vid de två tillfällena och responsen 

har varit positiv. 

 Lägesinformation om PFAS i Ronneby. 

Deltar i debatten 

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

Norfall (S), Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V) samt Roger Gardell 

(L). 

Yrkanden 

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

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till 

protokollet.  

________________ 
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§ 392 Dnr 2016-000012 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Inga kurs- och konferensinbjudningar har inkommit.  

________________ 
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§ 393 Dnr 2016-000013 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Eringsboda Samhällsförening, Förändring av genomfartstrafiken på väg 122 

Havs och vattenmyndigheten, Färdplan havsplanering 

Lantmäteriet, Underrättelse om avslutad förrättning 

Länsstyrelsen Blekinge Län, Miljörapport förmiddag år 2015, Ronneby 

Hamn AB, På fastigheten Ronneby 27:1 

Länsstyrelsen Blekinge Län, Köldmedierapport förmiddag år 2015, Ronneby 

Hamn AB på fastigheten Ronneby 27:1 

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna, Informations- 

och prognosbrev september 2016 

Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen Skåne, Tillstånd enligt 

miljöbalken till miljöfarlig verksamhet 

Region Blekinge, Indelningskommitten föreslår tre storregioner till 2019 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, Tertialbokslut 2016-08-31 med prognos 

förmiddag år 2016 

Statistiska centralbyrån, Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, 

preliminärt utfall, år 2017 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:49 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 16:50 

Survey actiondialog, Enkät avseende förekomsten av frekventa och 

omfattande framställningar om att få ta del av allmänna handlingar 

Westerberg Stefan, Spjälkö 2:22, Tillsynsärende enskilt avlopp, förslag till 

förbud 

 

Protokoll 

Ronneby Kommun Brottsförebyggande rådet, 2016-09-05 

Räddningstjänsten Östra Blekinge § 32  2016-09-21. 
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Deltar i debatten 

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

Norfall (S) samt Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att delgivningsärendena noteras till 

protokollet.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.  

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen. 
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§ 394 Dnr 2016-000577 055 

Fastställande av förfrågningsunderlag avseende 
upphandling av mobiltelefoner, tjänster och system för 
administration, säkerhet och kontroll av mobila enheter 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun och dess kommunala bolag deltar i en gemensam 

upphandling avseende mobiltelefoner, tjänster och system för administration 

samt säkerhet och kontroll av mobila enheter. Sölvesborgs kommun är 

upphandlande myndighet. Avtalstiden är 2 år med möjlighet till förlängning 

1+1 år.    

Deltar i debatten 

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

Gardell (L), Kenneth Michaelsson (C), Nicolas Westrup (SD) samt Peter 

Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar att förfrågningsunderlaget 

fastställs.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottets bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

förfrågningsunderlaget avseende mobiltelefoner, tjänster och system för 

administration samt säkerhet och kontroll av mobila enheter. 

________________ 

Exp: 

Teo Zickbauer 

 


