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2013/338 

§ 310  Fastställande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av 
Sjukvårdsmaterial 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Fastställande av förfrågningsunderlag 

avseende upphandling av 
Sjukvårdsmaterial.  

   

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby, Sölvesborg, Olofström och Karlshamns kommuner inbjuder till anbudsgivning avseende  

sjukvårdsmaterial i omfattning och på villkor enligt denna förfrågan. 

 

Upphandlingen avser ramavtal för successiva avrop av de upphandlande myndigheternas 

samlade behov av sjukvårdsmaterial till kommunal hälso- och sjukvård. 

Respektive kommun fattar egna beslut om antagande av leverantör. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), samt ledamot Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa presenterat förfrågningsunderlaget. 

_____________________ 

Exp. 
Teo Zickbauer 
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2013/339 

§ 311  Fastställande av förfrågningsunderlag avseende upphandling av 
Glasmästeritjänster 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Förfrågningsunderlag avseende 

upphandling av Glasmästeritjänster  
   

 

 

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun, Ronnebyhus AB och AB Ronneby Industrifastigheter inbjuder till 

anbudsgivning avseende glasmästartjänster i omfattning och på villkor enligt denna förfrågan. 

 

Upphandlingen skall resultera i tecknande av ramavtal, för successiva avrop, med en eller 

flera leverantörer. Det kan förekomma att akuta enstaka arbeten måste utföras väldigt 

snabbt och med kort varsel utanför ordinarie arbetstid.  

 

Objekt över två prisbasbelopp kan komma att upphandlas separat. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin 

Norfall, (S), samt Tommy Andersson, (S).  

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson,(M), yrkar att inställelsetiden ändras från 60 minuter till 45 minuter. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa presenterat förfrågningsunderlaget med 

ändringen att inställelsetiden ska vara 45 minuter.  

_____________________ 

Exp.  
Teo Zickbauer 
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2013/334 

§ 312  Remiss av den regionala överenskommelsen gällande Blekinges 
integrationsarbete 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Regional överenskommelsen och 

aktörsgemensam strategi för Blekinge 
kring etablering av nyanlända Blekingar  

   

2 Handling 2013-10-01 VB: Remissutgåva av den regionala 
överenskommelsen gällande Blekinges 
integrationsarbete, Länsstyrelsen 

   

Flyktingsamordnare Sabina Bico lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Under år 2012 och 2013 har vi tjänstemän och ansvariga verksamhetschefer från de berörda 

parterna med Länsstyrelsen som samordnare, utarbetat en regional överenskommelse.  

Överenskommelsen grundar sig i de gällande lagar ang. etablering och alla andra lagar som gäller i 

samband med mottagandet och bosättning av nyanlända Blekingar.  

 

Målet med den regionala överenskommelsen är att kvalitetssäkra mottagandet av nya 

kommun/länsinvånare. I arbete har följande deltagit, Migrationsverket, Landstinget, 

Föresäkringskassan, Länsstyrelsen, Arbetsförmedling och personalen från samtliga fem kommuner.  

Från de kommunala verksamheterna är det enhetschefer för Flyktingsmottagningar, 

integrationssamordnare, socialsekreterare, deras sektionschefer och rektorer. Grunder i själva 

överenskommelsen är de gällande lagarna.  Idag gör vi det mesta av innehållet i överenskommelsen 

men vi saknar en samordnad plattform för gott samarbete inom länet.  Genom att vara med och 

samverka, främjar vi integration och är bättre rustade att fullfölja våra uppdrag.  

Förslag till beslut 
att Ronneby kommun skriver på den Regionala överenskommelsen 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), Tommy Andersson, (S), samt ersättare Peter Bowin, (V). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet biffaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna och teckna den Regionala överenskommelsen. 

_____________________ 

https://one.telenor.se/search.whtml?session=6ba45214736aca19465f2b4c8eb121c4&dosearch=1&t1=P&s1=Flyktingsamordnare
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2013/177 

§ 313  Trygghetsboende Espedalen 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-04 Trygghetsboende Espedalen, 

Ronnebyhus § 109/2013, Äldrenämnden 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-08-19 KS AU § 226/2013 2013-08-19, 
Information Trygghetsboende Espedalen 

   

3 Handling 2013-07-15 Förslag till beslut angående 
trygghetsboende Espedalen, AB 
Ronnebyhus 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-05-13 KS AU § 152/2013 2013-05-13, 
Trygghetsboende Espedalen 

   

 

 

AB Ronnebyhus VD Sven-Olof Klasson föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 

AB Ronnebyhus har för avsikt att komplettera de ca 370 lägenheter som finns inom kvarteren 

Odalmannen 2 och Ågården 1 med ytterligare ca 16 lägenheter, lika andel två- och trerummare. 

Avsikten är att komplettera bostadsområdet med fullt tillgängliga och moderna lägenheter som 

komplement till övriga lägenheter som uppförts 1963-64 med undantag för två byggnader, 

Volontärbacken 5 och 7, som genomgått s.k. varsam renovering 2010 – 2011. De renoverade 

byggnaderna innehåller lägenheter med i stort sett oförändrad planlösning och utan tillgång till hiss. 

De nya lägenheterna tillförs området genom nyproduktion av ett s.k. Kombohus i fyra våningar. 

Huset ska placeras väster om vår parkering mot Espehallen. Mellan Volontärbacken 2 och 

Lindblomsvägen 1. Kombohuset, som är upphandlat av SABO kan byggas av JSB i Asarum med 

förhållandevis kort leverenstid. 

Målgruppen för bostäderna är hyresgäster i ålder 70+ och som klarar sitt eget boende, eventuellt 

med stöd av hemtjänst. Den marknadsbearbetning som hittills genomförts har resulterat i ca 40 

intressenter som i stort sett omgående önskar tillgång till denna typ av boende. Ytterligare 15 

önskar flytta in inom en treårsperiod. 

Produktionskostnaden är beräknad till ca 22 mkr, varav ca 2 mkr kan finansieras med 

investeringsstöd för äldrebostäder. Hyresnivån är beräknad till ca 1 350 kr/m2, vilket innebär att 

hyran för en tvårumslägenhet preliminärt är beräknad till ca 6800 kr/månad och en trerummare ca 

8000 kr/månad räknat i 2013 års prisnivå.  

En alternativ upplåtelseform till sedvanlig hyresrätt kan vara s.k. kooperativ hyresrätt. I detta 

alternativ tillskjuter hyresgästerna ett eget kapital, bildar en förening som blockhyr huset av 

Ronnebyhus. Skötsel drift och underhåll fördelas mellan föreningen och Ronnebyhus i ett särskilt 

avtal. 

I förutsättningarna för projektet har vi efter kontakt med Äldreomsorgen räknat med liknande 

samarbetsformer med Ronneby kommun som vid trygghetsboendena på Hammelins väg och på 

Björkliden i Eringsboda. Detta innebär att kommunen hyr gemensamhetslokaler i bottenvåningen 
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och finansierar nödvändig värdinnetjänst. Detta är ett upplägg som ger fördelar för såväl kommunen 

som för fastighetsägaren. 

I de skisser som för närvarande är framtagna för bottenvåningen är inritat utrymmen för 

mottagningskök och servering, ca 30 platser. Dessa utrymmen ska när de inte används kunna nyttjas 

av hyresgästerna som tillagningskök och för samvaro. Dessutom finns gemensamhetsutrymmen för 

motion, TV, bibliotek, lägenhetsförråd och ev ytterligare någon bostadslägenhet. Sammanlagd area 

för dessa utrymmen är ca 125 m2. Tillgång till gästlägenhet kommer att finnas i någon av de 

intilliggande byggnaderna 

Från kök/matsal når man utemiljön i söder/västerläge. Utemiljön ska vara lummig och inbjuda till 

samvaro och aktiviteter. 

Med anledning av det planerade Trygghetsboendet på Peder Holmsgatan 7 är det väsentligt att 

hyresvillkoren mellan kommun och fastighetsägare är likartade. Hyresnivån för lokalerna påverkar 

projektets lönsamhet och hyresnivån för bostäderna. Det är viktigt för Ronnebyhus att den fria 

konkurrensen inte sätts ur spel likaväl som likabehandlingsprincipen är viktig för Ronneby 

kommun. 

Förslag till beslut 

Att Kommunfullmäktige beslutar godkänna planerna på nyproduktion av ca 16 trygghetsbostäder i 

kvarteret Odalmannen 2 med en investering på ca 22 mkr. 

Att Kommunfullmäktige avsätter nödvändiga medel för att finansiera en värdinnetjänst på samma 

sätt som för tidigare trygghetsboenden. 

Att Ronneby kommun tecknar hyresavtal på lokaler i byggnaden till villkor som är 

konkurrensneutrala i förhållande till planerat projekt på Peder Holmsgatan 7. 

Arbetsutskottets beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott besluta att remittera ärendet till Äldrenämnden för yttrande, 

avseende hyresdelen. 

 

Äldrenämnden §109/2013 

Sammanfattning 
Äldrechef Torill Skaar Magnusson lämnar förslag till yttrande 2013-09-02 beträffande hyra av 

gemensamhetsdel i Ronnebyhus trygghetsboende. 

 

Från och med 2020 kommer andelen äldre i befolkningen att öka kraftigt. Särskilt kraftig är 

ökningen bland dem över 85 år. För att klara av den förestående demografiska utvecklingen måste 

fler bostäder för äldre skapas.  

Fyra begrepp är fastställt när det gäller boende, Vård- och omsorgsboende, Trygghetsboende, 

Seniorboende och ordinärt boende/kvarboende. 

Vård- och omsorgsboende är det vi idag benämner som särskilt boende. Boendeformen innebär 

tillgång till full service med bemanning över hela dygnet, tillgång till alla måltider samt den hjälp 

som behövs för att klara av den dagliga livsföringen.  En plats i vård- och omsorgsboende ska 

föregås av behovsprövning enligt socialtjänstlagen. 
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Trygghetsboende kan betraktas som en mellanform där målgruppen ska vara äldre människor som 

känner sig oroliga, otrygga och/eller socialt isolerade i sitt ordinära boende. Trygghetsboende kan 

tillhandahållas utan föregående behovsprövning enligt socialtjänstlagen. Vid förmedling av 

trygghetsbostäder kan hög ålder beaktas. I Ronnebys trygghetsboenden har en lägste åldersgräns om 

70 år tillämpats.  

De som bor i trygghetsboende ska ha tillgång till gemensamhetslokal och personal med uppgift att 

initiera gemensamma aktiviteter. Det ska även finnas möjlighet till gemensamma måltider 

Seniorboende är bostäder i det ordinära bostadsbeståndet som är avsedda och anpassade för 

personer över en viss ålder. Ordinära bostäder är alla bostäder som inte omfattas av särlagstiftning. 

Faktauppgifterna är hämtade från SOU 2008:113. 

 

Nuläget 

Det har under en period, om ett år, skett en markant förändring i behovet av särskilt boende. Vid 

halvårsskiftet 2012 fanns att tillgå ca 20 lägenheter inom särskilt boende vilket innebar att alla 

beslut kunde verkställas. Den lille kö som dock fanns orsakades av att den enskilde tackade nej till 

erbjuden lägenhet för att invänta önskat boende eller att det som har varit ledigt inte var lämpligt att 

erbjuda.  

Under hösten 2012 och våren 2013 har behovet av demensboende ökat kraftigt, som mest 18 

personer i kö. När kön till demensboende var som störst fanns 11 lägenheter lediga inom det 

ordinära särskilda boendet och ingen i kö. Sammantaget innebär detta att kommunen bör tänka i nya 

baner när det gäller boende för äldre.  

 

Ronneby kommun har två trygghetsboenden att tillgå som båda har omvandlats från särskilt boende 

till trygghetsboende, Björkliden i Eringsboda och före detta Skruven i området Rydénskan centralt i 

Ronneby. Intresset för formen trygghetsboende har varit över förväntan och lägenheterna blir 

uthyrda så snart det blir någon ledig. I båda boendena finns regelbundna aktiviteter som även 

pensionärer i närområdena deltar i. Den gemensamma lokalen har blivit en mötesplats för flera. 

I Ronneby kommun finns även en fristående dagcentral, Elsa och dagverksamheten Träffpunkten på 

Vidablick som båda är välbesökta. 

 

Mötesplatser som stimulerar till aktiviteter och gemenskap bör finnas i områden där det bor äldre 

personer. Gemenskap och aktiviteter är positivt ur ett förebyggande perspektiv och leder till 

livskvalitet och självständighet för alla människor. Med det resultat som trygghetsboendena visar 

och för att möta framtidens behov, dels utifrån den demografiska utvecklingen och dels utifrån nya 

krav hos den äldre befolkningen, är äldreförvaltningen positiv till de initiativ som tas i att 

åstadkomma bra bostäder för äldre med möjlighet till mötesplatser som även kan gynna äldre 

personer i närområdet. 

Med tanke på de stora kostnader som Ronneby kommun har för bostadsanpassning är det positivt 

att tillgång till tillgängliga bostäder ökar. 

 

Ronnebyhus AB planerar att bygga ett trygghetsboende i området Espedalen. Boendet ska omfatta 

ca 16 lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Kravet från Ronnebyhus AB är att kommunen 

tecknar hyresavtal för de gemensamma utrymmen till villkor som är konkurrensneutrala i 

förhållande till planerat projekt på Peder Holmsgatan 7 samt ansvarar för värdinnetjänsten. Möllans 

fastigheter som är initiativtagare till att bygga trygghetsboende på Peder Holmsgatan 7 har som 

krav att kommunen tecknar ett 10 årigt hyreskontrakt för gemensamhetsutrymmen om 150 kvm till 

en kostnad av 2500 per kvm och år. 
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Utifrån ovanstående ställer sig Äldrenämnden positiv till att ansvara för gemensamhetslokalen och 

även bemanna den samma. Äldrenämnden har inte möjlighet att prioritera medel för detta inom 

befintlig ram. 

 

Vidare ser äldrenämnden positivt på de initiativ som tas för att tillskapa tillgängliga bostäder för 

äldre med möjlighet till gemensamhetslokaler som kan gynna både de som bor i fastigheten och de 

som bor i närliggande område. Då gemensamhetsutrymmet riktar sig även till de som bor i 

närområdet anser äldrenämnden att den planerade gemensamhetslokalen bör kunna rymma minst 40 

personer Studier visar att aktivt liv i gemenskap med andra ökar välbefinnande och därmed också 

självständigheten hos människor. 

Förslag till beslut 
Äldrenämnden föreslås besluta att ställa sig positiv till att ansvara för gemensamhetslokal i det 

tilltänkta trygghetsboendet samt att uppfylla kravet om bemanning i detsamma. 

  

Äldrenämnden föreslår Kommunfullmäktige, under förutsättning av tillskjutande medel från 

Kommunfullmäktige med motsvarande kostnad, att teckna avtal om hyra av gemensamhetslokaler i 

Trygghetsboende inom kvarteren Odalmannen 2 och Ågården 1 samt bemanning enligt principerna 

för trygghetsboende. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden bör teckna avtal med Ronnebyhus. Detta avtal ska godkännas av 

Kommunfullmäktige. 

Vid bestämmande av hyresnivån för gemensamhetslokalerna ska hänsyn tas till statsbidragen för 

trygghetsboende. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C) och 

Malin Norfall, (S). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen 

  

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar godkänna planerna på nyproduktion av 

ca 16 trygghetsbostäder i kvarteret Odalmannen 2 med en hyra på årsbasis om, 1 350 kr/m2. Totalt 

omfattar hyresavtalet 125 m2 yta. 

Att Kommunfullmäktige avsätter nödvändiga medel i budget 2014-2015 för att finansiera en 

värdinnetjänst på samma sätt som för tidigare trygghetsboenden samt kostnade för hyra.. 

_____________________ 
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2013/354 

§ 314  Taxa 2014 för Elnät, VA och Renhållningen inom Miljöteknik 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-18 Förslag till beslut om Taxa 2014 för Elnät, 

VA och Renhållningen inom Miljöteknik, 
Ronneby Miljö & Teknik AB 

   

 
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår Kommunfullmäktige att besluta följande taxor 

för 2014. 

 

Elnät ingen taxehöjning. 

 

Vatten och avlopp höjning av förbrukningsavgiften med 6 % på den fasta avgiften och 2 % på den 

rörliga avgiften. 

 

Renhållningen ingen taxehöjning förutom för osorterat och latrin som föreslås höjas med 20 %. 

 

Anläggningsavgiften för VA föreslås höjas 2014 med 35 % och 2015 med 35 %. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M); ledamöterna Kenneth Michaelsson,(C) och 

Tommy Andersson (S). 

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 föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisade taxor för 

Ronneby Miljö & Teknik AB. 

_____________________ 
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2013/355 

§ 315  Investeringsbudget för Miljöteknik 2014. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-18 Förslag till beslut av investeringsbudget 

för Miljöteknik 2014., Ronneby Miljö & 
Teknik AB 

   

 
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB förslår Kommunfullmäktige att besluta enligt 

föreslagen investeringsbudget.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), Tommy Andersson, (S), samt ersättare Peter Bowin, (V). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M) yrkar att Arbetsutskottet lämnar ärendet till Kommunstyrelsen 

utan ställningstagande. 

 

Malin Norfall, (S) och Tommy Andersson (S), yrkar bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Arbetsutskottet bifaller 

ordförandens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2013/356 

§ 316  Godkännande av Ronneby Miljö och Teknik AB:s budget för 2014. 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-18 Godkännande av Ronneby Miljö och 

Teknik AB:s budget för 2014., Ronneby 
Miljö & Teknik AB 

   

Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Styrelsen för Ronneby Miljö och Teknik AB föreslår Kommunfullmäktige att godkänna beslutad 

budget för 2014. 

 

Allmänt. 

I budgeten har bolaget räknat med en löneökning på 2,5 %. De räknar också med kostnadsökningar 

på de varor och tjänster som köps in till bolaget. Storleken på denna ökning är svårbedömd.  

 

Bolaget har räknat med en budgeterad ränta om 3 %. 

 

Förutsättningarna för bolaget investeringsbudget är att de ordinarie investeringarna inte ska 

överstiga avskrivningarna 2014. 

 

De största investeringarna under 2014 ligger inom VA-verksamheten. Det förändrade klimatet 

innebär större krav på våra VA-anläggningar med ökande kostnader. Alternativa lösningar med 

dammar och öppna ytor där vattnet kan svämma över utan att skada egendom är ett måste. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), och 

Malin Norfall, (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M) yrkar att Arbetsutskottet lämnar ärendet till Kommunstyrelsen 

utan ställningstagande. 

 

Malin Norfall, (S) och Tommy Andersson (S), yrkar bifall till förslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Arbetsutskottet bifaller 

ordförandens förslag. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2013/357 

§ 317  Förslag om att återföra medel till balanskonto under 2013 samt tilläggsanslag 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Förslag om att återföra medel till 

balanskonto under 2013 samt 
tilläggsanslag  

   

 

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Uppföljningen per 31/8-13 visar på ett prognosmässigt överskott för helåret 2013. Med anledning 

av internationella konflikter mm bedöms antalet nyanlända öka något de närmaste åren. För att 

skapa möjligheter att förstärka berörda delar av verksamheten under de närmaste åren med riktade 

insatser, kan medel som under 2013 förts över till verksamheterna som bidrag/överföringar, 

återföras till balanskontona för flyktingmottagning resp EKB. Verksamheterna skulle då istället 

kompenseras med tilläggsanslag med motsvarande belopp. För 2013 beräknas 1450 tkr i årliga 

överföringar och ca 1300 tkr för EKB, samt ca 1500 tkr i antalsbaserad ersättning för barn/vuxna 

per år. Avstämning kan ske först vid årets slut. 

 

På uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande lämnas nedanstående förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

 

-att återföra de bidrag/överföringar som tillgodoräknats hittills under år 2013 avseende 

Kommunfullmäktigebeslut §168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt 

budget 2013.  

 

-att ej verkställa kvarvarande överföringar under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut 

§168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013. 

 

-att de ersättningar som beräknas med 20 tkr/barn/år och 25 tkr/vuxen/år inte ska överföras från 

balanskonto under 2013. 

  

-att berörda verksamheter kompenseras genom tilläggsanslag 2013 med anledning av minskade 

intäkter/överföringar enligt ovan. En redovisning av de medel som förstärkt balanskontot och 

tilläggsbudgeterats verksamheterna 2013 ska göras till KS senast i februari 2014. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Tommy Andersson, (S), Malin 

Norfall, (S) samt Kenneth Michaelsson,(C). 
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Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar om följande tillägg: att ett förslag till redovisning på hur 

medel från balanskontot ska hanteras till respektive verksamhet ska ske på Kommunstyrelsen i april 

2014, samt att samlade summor ska finas i beslutsförslaget. 

 

Kenneth Michaelsson, (C), yrkar att en förändring av sista attsatsen enligt följande: 

Att berörda verksamheter kompenseras genom tilläggsanslag enligt ovan.  

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framförda yrkanden och finner att 

Arbetsutskottet bifaller desamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar  

 

Att återföra de bidrag/överföringar som tillgodoräknats hittills under år 2013 avseende 

Kommunfullmäktigebeslut § 168/04, § 200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt 

budget 2013.  

 

Att ej verkställa kvarvarande överföringar under år 2013 avseende Kommunfullmäktigebeslut 

§168/04, §200/05 och medel avseende ensamkommande barn enligt budget 2013. 

 

Att de ersättningar som beräknas med 20 tkr/barn/år och 25 tkr/vuxen/år inte ska överföras från 

balanskonto under 2013. 

  

Att berörda verksamheter kompenseras genom tilläggsanslag 2013 enligt ovan. 

 

Att ett förslag till redovisning på hur medel från balanskontot ska hanteras till respektive 

verksamhet ska redovisas på Kommunstyrelsen i april 2014, samt att samlade summor ska finnas i 

beslutsförslaget. 

_____________________ 
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2013/358 

§ 318  Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning och budgetarbete 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Tidplan 2014 för ekonomisk uppföljning 

och budgetarbete  
   

 

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Bifogas ett förslag till tidplan för år 2014 för ekonomisk uppföljning och för budgetarbetet inför 

budgetår 2015. Begreppet budgetarbete är i detta sammanhang inte begränsat till enbart ekonomisk 

planering utan innefattar även målarbete, nyckeltal, mm. 

 

Arbete pågår med ett förslag till förändrad struktur av det som kallas budgetmaterial. Det kan även 

innebära något förändrade begrepp. Syftet är att förtydliga och förbättra. Förslag till anvisningarna 

kommer att presenteras i ett eget ärende senast i januari månad. Tidplanen för det formella 

uppföljnings- och budgetarbetet är dock angeläget att det beslutas om för att berörda ska kunna 

planera in dessa tillfällen. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att fastställa förslag till tidplan år 2014 

för ekonomisk uppföljning och budgetarbete. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin 

Norfall, (S), samt Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa förslag till tidplan år 2014 för ekonomisk uppföljning och 

budgetarbete. 

_____________________ 
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2011/39 

§ 319  Kilen - riskbedömning avseende farligt gods 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Kilen - riskbedömning avseende farligt 

gods  
   

 

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Under maj månad var detaljplaneprogrammet för kv Kilen utställt på samråd. Synpunkter kom in 

från Trafikverket, Länsstyrelsen och Räddningstjänsten runt transport av farligt gods och 

säkerhetsavstånd till järnvägen där de menade att vidare riskanalys behövdes. En detaljerad 

riskbedömning runt transport av farligt gods har nu gjorts av WSP. 

Risken har beräknats både i form av individrisk (sannolikheten för en person att omkomma som 

kontinuerligt vistas på en specifik plats) och samhällsrisk (hur stora konsekvenserna kan bli med 

avseende på antalet personer som påverkas vid olika skadescenarier) och tagit hänsyn till olyckor 

som sker vid urspårning av godståg och persontåg samt olyckor med farligt gods. 

Beräkningarna visar att risken ligger på en acceptabel nivå förutsatt ett skyddsavstånd på 30 meter 

från använda spår lämnas obebyggt. Denna obebyggda yta ska inte uppmuntra till stadigvarande 

vistelse. Som riskreducerande åtgärder för byggnaderna närmast använda spår rekommenderas: 

 Manuellt avstängningsbar ventilation för att minska konsekvenserna vid utsläpp av giftiga 

gaser. Friskluftintag till ventilationssystemet placeras på oexponerad sida av byggnaden. 

 Placering av entréer så att de ej vetter mot järnvägen, för att underlätta trygg och säker 

utrymning av byggnaden i händelse av en olycka. 

 Balkonger kan med fördel placeras på oexponerad sida av byggnaden. 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens arbetsutskott tar ärendet som information.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet. 

_____________________ 
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2011/39 

§ 320  Fastställande av förfrågningsunderlag Kilen - arkitektuppdrag  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Fastställande av förfrågningsunderlag 

Kilen - arkitektuppdrag  
   

 

 

Planarkitekt Helena Sandberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
En viktig del i Kilenprojektet är genomförandet av ett arkitektuppdrag. Huvudsyftet med 

arkitektuppdraget är att klargöra och ta fram idéer för hur Cradle to Cradle kan inkorporeras i ett 

planeringsprojekt och specifikt Kilenområdet med utgångspunkten att projektet ska attrahera och 

skapa ekonomiska värden.  

Resultatet kommer användas i den fortsatta planeringsprocessen. Uppdraget är också ett bra sätt att 

marknadsföra projektet och Ronnebys C2C-satsning. Arkitektuppdraget är tänkt att bestå av sex 

olika delmoment enligt nedan. Just nu pågår arbetet med delmoment 1. 
Delmoment 1 Framtagande av 

förfrågningsunderlag 

Delmoment 2 Annonsering och upphandling 

Delmoment 3 Framtagande av workshop-

program 

Delmoment 4 Workshop 

Delmoment 5 Rapportering från workshop 

Delmoment 6 Presentation av arbetet 

 

KSAu har tidigare fått en presentation av förfrågningsunderlaget. Huvudsakliga ändringar sedan 

dess är: 

 Istället för fyra lag föreslås tre lag väljas. Detta då utgångspunkten ’företags- och 

affärsutveckling’ (attrahera nya företag och stödja de existerande) förslagsvis är något som 

alla lagen arbetar med. Dvs. tre lag arbetar utifrån tre olika utgångspunkter och kopplar dem 

till företags- och affärsutveckling. 

 Det planeras för att en expert inom finansiella strategier och eventuellt specialister med 

kunskap inom de olika utgångspunkterna skall vara på plats samt att varje lag har en student 

från utbildningen på BTH till sin hjälp under dagarna. 

 Texten om utställning och dialog efter workshopen har utvecklats. Förslaget är att materialet 

ställs ut (både fysiskt och genom webb och sociala medier) för att engagera allmänhet, 

politiker och byggare till en diskussion runt området och projektet. 

 En uppdaterad tidsplan: 

Workshop-programmet skickas ut Senast 3 veckor innan 

 workshopen 

Workshop 17-20/3 
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Inlämning av rapporter 11/4 

Utställning och dialog maj/juni 

 Att utvärderingsgruppen enligt kommunens delegationsordning tar tilldelningsbeslutet. 

 Lite annan sammansättning på utvärderingsgruppen: 

o Steven Beckers, founding partner för Lateral Thinking Factory, Brussels 

o David Gillanders, stadsarkitekt och projektledare för Kilenprojektet 

o Eva Sjölin, ägare på ARKitektur, PLANering och JURidik i Lomma AB samt Senior 

Adviser, Sustainable Urban Development på SB HUB 

o Magnus Graad, chef för Tekniska förvaltningen 

o Roland Gustavsson, professor i Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid 

Sveriges lantbruksuniversitet 

 Utvärderingsprocessens steg har preciserats (steg 2 har delats upp i steg 2 och 3). 

 Upphandlingsenheten har kompletterat underlaget med krav runt skatter, sociala avgifter 

m.m. 

 Underlaget har kompletterats med kommersiella villkor/kommande avtalsvillkor. 

 Upphandlingsenheten har kompletterat underlaget med ett anbudsformulär. 

 Underlaget har kompletterats med information om projektet Backsippan. 

 

I bifogat underlag är ändringar/tillägg i texten markerade i rött. 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsens Arbetsutskott fastställer förfrågningsunderlaget 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), samt ledamot Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa presenterat förfrågningsunderlag. 

_____________________ 

Exp. 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
 

http://se.linkedin.com/company/sustainable-business-hub?trk=ppro_cprof
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2009/62 

§ 321  Centrumutveckling fortsatt arbete 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Centrumutveckling fortsatt arbete ksau 

2013-08-19  
   

 

Planarkitekt Karin Svensson lämnar följande beslutsförslag tillsammans med stadsarkitekt David 

Gillanders, förvaltningschef Magnus Graad, samt projektledare Sattar Zad. 

Sammanfattning 
Arbetet med centrumutvecklingen fortlöper med nästa etapp som är utformning av torget 

och Kv David. 

 

WSP har fått i uppdrag att ta fram skisser på torget med utgångspunkt från det vinnande förslaget i 

torgtävlingen och att titta på vilka träd runt torget som ska vara kvar/inte ska vara kvar. Uppdraget 

innefattar också en skiss på utformning av Kv David. Gruppen redovisar skissförslagen och ett 

förslag på etappindelning 

Förslag till beslut 
Ärendet diskuteras på mötet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

Tommy Andersson, (S), Malin Norfall, (S), tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, (M), och 

ersättare Peter Bowin, (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet med ett 

godkännande av inriktningen. 

_____________________ 
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2013/55 

§ 322  Tematiskt tillägg  Översiktsplanen, LIS-områden. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Tematiskt tillägg till Översiktsplan för LIS-

områden  
   

 

 

Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet och planarkitekt Kristina Eklund lämnar följande 

beslutsförslag 

Sammanfattning 
Plan – och byggenheten har av Kommunfullmäktige 2010-08-26  

(§ 220) fått i uppdrag att arbeta fram ett tematiskt tillägg till översiktsplanen med syfte att 

peka ut områden lämpliga för utbyggnad av LIS-områden (Landsbygdsutveckling i 

strandnära läge). Det tematiska tillägget för LIS är avsett att ligga till grund för beslut om 

dispenser för nybebyggelse inom strandskyddsområden i kommunen. Ett utpekande av ett 

LIS-område vid en sjö ger dock ingen ”garanti” för att få strandskyddsdispens, utan varje 

enskilt ärende kommer att granskas i detalj. 

 

LIS-planen var utsänd på samråd mellan 2011-12-09 tom 2012-01-13. Inför utställningen 

reviderades LIS-planen och ytterligare sex sjöar lades till och utställningsförslaget innehöll 

därmed totalt 28 sjöar. LIS-planen var utställd mellan 2013-05-20 tom 2013-07-14.  

 

Parallellt med utställningen av LIS-planen gjordes en ornitologisk inventering av storlom 

och fiskgjuse i fem av de utpekade sjöarna. Stöd för planeringsinsatsen har beviljats av 

Boverket motsvarande 50 % av den beräknade kostnaden. Inventering visar att tre av de 

inventerade sjöarna hyser sådana livsmiljöer för de inventerade arterna, som medför att 

exploatering av de utpekade LIS-områdena kan störa fågellivet i sjön påtagligt. Därav 

föreslås en sjö helt tas bort från LIS-planen och två får minskat LIS-område med hänsyn 

till fågellivet. För ytterligare en sjö förslås LIS-området minska med hänsyn till natur och 

grundförutsättningarna i området.   

 

Bräkneån är inte med i LIS-planen pga av de höga skyddsvärden som finns längsmed ån 

(riksintresse naturvård, Natura 2000, Skyddade vattendrag samt att vissa delar omfattas av 

naturreservat). Plan- och byggenheten gör bedömningen att Bräkneån bör behandlas i en 

egen typ av utvecklingsplan då ån har många känsliga partier och omfattas av olika typer 

av naturskydd. 

 

Sammanfattningsvis har följande förändringar gjorts i LIS-planen. 

- Med hänsyn till Försvarsmaktens riksintresse vid Stora Skörjesjön tillåts inte att bostadshus, 

arbetsplatser eller andra anläggningar där människor varaktigt uppehåller sig,  anläggs i 

området.  

- Informationen om att Stora Skörjesjön och Årsjön omfattas av en resolution från 1952 

gällande byggnadsförbud har förts in i texten. Tillstånd från Länsstyrelsen krävs.  

- Stora Agnsjön tas bort helt som LIS-område med hänsyn till fågellivet i sjön.  
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- LIS-området i Tjurken och Långasjön minskas med hänsyn till fågellivet i sjön.  

- Minska LIS-område för Rödbysjön med hänsyn till naturvärden och 

grundläggningsförhållanden. 

- Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB´n) kompletteras med miljökvalitetsmålet ”Begränsad 

klimatpåverkan”  

- MKB´n kompletteras med en beskrivning av långsiktiga effekter för strandskyddet i 

kommunen.  

 

Förslaget till LIS-plan har ändrats efter utställningen. Förändringarna anses dock inte vara så 

väsentliga att planen behöver ställas ut på nytt.  

 

De huvudsakliga förändringarna rör minskat LIS-område för tre sjöar samt att en sjö helt tas bort 

med hänsyn till fågellivet. I utställningshandlingen omnämndes att en fågelinventering skulle 

genomföras i fem av de utpekade LIS-sjöarna med avseende på förekomsten av storlom och 

fiskgjuse. Vid utställningens MKB gjordes bedömningen att de fem inventerade sjöarna skulle tas 

bort som LIS-område om fågellivet var av sådan omfattning att det skulle skadas av ytterligare 

exploatering. I och med detta anses att ovissheten om sjöarna belysts och att intressenter varit 

medvetna om att sjöarna kan komma att undantas/minskas i det slutliga ställningstagandet. Detta 

gäller dock inte för Rödbysjön där LIS- området minskats på grund av naturvärden och dåligt 

grundförhållanden.  

Förslag till beslut 
Att föreslå för Kommunfullmäktige att anta det tematiska tillägget till Översiktsplanen 

gällande LIS.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), samt ersättarna Lena Karstensson, (M), och Peter Bowin, (V). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att antar det tematiska tillägget 

till Översiktsplanen gällande LIS.  
_____________________ 
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2013/353 

§ 323  Fastställande av förfrågningsunderlag -  kalkning av sjöar, vattendrag och 
våtmarker. 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-16 Förfrågningsunderlag - kalkning av sjöar, 

vattendrag och våtmarker.  
   

 

 

Projektledare Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun, Tekniska förvaltningen, inbjuder till anbudsgivning på kalkning av sjöar, 

vattendrag och våtmarker. Omfattning och villkor framgår av denna förfrågan, Allmänna 

bestämmelser av år 2002 för kalkspridning (KALK 02) samt bifogad ”Spridningsplan för 

kalkningsprojekt i Ronneby kommun 2014”. 

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

Kenneths Michaelsson, (C), tjänstgörande ersättarna Lena Karstensson, (M) och Peter Bowin, (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa presenterat förfrågningsunderlag. 

_____________________ 

Exp. 
Sattar Zad 
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2013/326 

§ 324  Åkern 1 - Återköp av mark 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-17 Karta + flygfoto    

2 Handling 2013-10-17 Avtal om återköp av mark 2013    

 

 

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Fastigheten bredvid ÖoB står obebyggd. För att kunna erbjuda den i samband med försäljning av 

Sörbydalsområdet vill kommunen köpa tillbaka den. 

Bedömning 
År 2002 sålde kommunen Åkern 1 (21 322 kvm) till Bygg-Fast AB för 1 599 000 kronor (75 

kronor/kvm). Fastigheten avstyckades 2002 till Åkern 1 och 3. På Åkern 3 finns idag ÖoB. Åkern 1 

är obebyggd.  

 

Sedan 2005 ägs marken av DANKRO AB i Mölndal. De köpte marken för 825 000 kronor (79,50 

kronor/kvm). Deras bokförda värde är 857 000 kronor. 

 

Efter förhandlingar har vi kommit överens om ett pris på 800 000 kronor (77 kronor/kvm) 

Stämpelskatten på 800 000 kronor (4,25% ) blir 34 000 kronor. Till det kommer en 

expeditionsavgift på 825 kronor.  

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar återköpa Åkern 1 för 800.000 kronor. 

Exploateringskontot 111300  147221 utökas med 835.000 kronor.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin 

Norfall, (S), samt Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att återköpa Åkern 1 för 800 tkr. 

 

Att exploateringskontot 111300  147221 utökas med 835 tkr. 

_____________________ 
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2013/317 

§ 325  Ronneby Folkteater - fakturor 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-24 Förslag till hantering av hyresavtal och 

förfallna hyror Ronneby Folkteater  
   

2 Handling 2013-09-23 Anmälan till infoträff med Skatteverket.    

3 Handling 2013-09-23 Ang intäktskrav på gamla teatern    

4 Handling 2013-09-23 Kompensation för lokalkostnader vid 
offentliga arrangemang 2012. 

   

5 Handling 2013-09-23 InfoTorg - företagsinformation    

6 Handling 2013-09-23 Ronneby folkteater - F-skatt fr om 17 dec 
2012, Skatteverket 

   

7 Handling 2013-09-23 Ronneby folkteater föreningsstadgar    

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-23 Lista över åtgärder, anteckningar mm 
gällande Ronneby folkteater fr o m 2012-
08-29 ---11-05  

   

9 Handling 2013-09-23 Div mailkontakter  med Ronneby 
folkteater 

   

10 Handling 2013-08-06 Sluta driftfakturera oss, Ronneby 
Folkteater 

   

 

 

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby folkteater hyr lokaler i gamla stadshuset, tre olika lokaler på olika hyresavtal. Utöver detta 

så har de att avtal som ger dem rätt att ombesörja utlåningen av själva teaterlokalen. 

Två av hyresavtalen gäller mindre kontorsutrymmen och betalades i början som de skulle. Det 

tredje avtalet gäller den så kallade bakfickan och har en årshyra på 122 000kr. Efter att vi började 

debitera hyran för detta kontrakt så slutade hyresgästen att betala sina hyror och hävdade att Fritid- 

och kulturförvaltningen skulle betala hyran åt dem. Vi har blivit anmodade att avvakta med 

inkassokrav och uppsägning av kontrakten, detta är någonting som vi inte kan vänta längre med 

utan att ha ett beslut i ärendet. 

Bedömning 
Ronneby folkteater har inte för avsikt att betala de förfallna hyrorna. Uppfattningen de har är att det 

finns en överenskommelse att Fritid- och kulturförvaltningen ska stå för kostnaden. 

Vi har dock ett giltigt kontrakt varför beslut måste fattas i ärendet, utan beslut måste vi följa praxis 

vid utebliven betalning. 
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Förslag till beslut 
Fritids- och Kulturförvaltningen debiteras internhyra för hela 2013 samt Tekniska 

Förvaltningen får i uppgift att annullera befintliga avtal (inklusive befintliga skulder) med 

Ronneby folkteater.  

 

Tekniska förvaltningen får i uppdrag att ta fram internhyresförslag för 2014. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), Tommy Andersson (S), samt ersättare Peter Bovin, (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet samt att ärendet 

återaktualiseras vid ett senare sammanträde. 

_____________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen 
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2013/329 

§ 326  Inköp av fastigheten Droppemåla 1:46 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-30 Inköp av fastigheten Droppemåla 1:46, 

Fritid- och kulturnämnden 
   

 

Fritid- och kulturnämnden § 90/2013  

 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande förslag till inköp av 

fastigheten Droppemåla 1:46. 

Sammanfattning 
Under våren 2013 har en upprustning och utveckling påbörjats vid Ekenäs camping och badplats. 

Den gamla omklädnings- byggnaden har blivit en plats att fika/äta/sitta i + att två nya mindre 

omklädningsrum gjorts på gaveln. Den outnyttjade backen vid parkeringen har sänkts och blivit nya 

uppställningsplatser för husbilar och husvagnar. Nya grillplatser har tillkommit, cykelställ har 

flyttats, kiosk/toalett/pentry har upprustats och sist men inte minst har ett samarbete inletts med 

Handbollsföreningen kring skötsel av anläggningen.  

 

Ekenäs camping och badplats är en oerhörd tillgång för Ronneby kommun med sin stadsnära 

placering. Cykelavstånd och bussförbindelser gör platsen ganska lätt att ta sig till och den lilla 

campingen tilltalar verkligen besökare. 

 

I anslutning till camping och badplats på fastigheten Droppemåla 1:77 ligger fastigheten 

Droppemåla 1:46 som består av ett friliggande hus med något mindre uthus på tomten. Denna 

fastighet skulle vara en stor tillgång om den kunde införlivas med platsen i övrigt. Huset skulle 

kunna bli en reception med allmänna samlingsytor och pentry för campinggäster och besökare. En 

möjlig servering/café, uteplats mm skulle ge hela området en ny dignitet. På själva tomten 

Droppemåla 1:46 finns det stora förutsättningar för att uppföra mindre övernattningsstugor. Ett 

förvärv av nämnda fastighet skulle utöka möjligheten till en riktigt bra camping och samtidigt 

säkerställa att denna sidan av Droppemålavägen är enbart camping och badplats. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsen för en dialog med mäklaren angående ett 

inköp av Droppemåla 1:46 med anledning av den expansionspotential området Ekenäs camping och 

badplats har.  

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att Kommunstyrelsen för en dialog med mäklaren 

angående ett inköp av Droppemåla 1:46 med anledning av den expansionspotential området Ekenäs 

camping och badplats har.  
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

Tommy Andersson, (S), Malin Norfall, (S), tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, (M); samt 

ersättare Peter Bowin, (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att inleda 

diskussioner med mäklaren angående fastigheten Droppemåla 1:46. 

_____________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen 
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2013/328 

§ 327  Johannishus Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av 
fastigheten Hjortsberga 4:156 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-30 Johannishus Ryttarförening anhåller om 

investeringsbidrag för inköp av fastigheten 
Hjortsberga 4:156, Fritid- och 
kulturnämnden 

   

 

Fritid- och kulturnämnden § 91/2013 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Johannishus 

Ryttarförening anhållan om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156. 

Sammanfattning 
En begäran om investeringsbidrag från Johannishus Ryttarförening, daterad 2013-08-28, har 

inkommit. Under en längre tid har föreningen känt en osäkerhet kring framtiden med anledning av 

att fastigheten 4:156 är till salu. Föreningen har genom samtal med ägaren under lång tid försökt 

köpa fastigheten.  

 

Svårigheter att enas om rätt prisbild gjorde att föreningen i nuläget arrenderar Hjortsberga 4:156 till 

en kostnad av 10600 kr/mån. Ett nytt förslag från ägaren med en 50%-ig höjning av arrende samt 

frånsägande av ansvar för fastigheterna gör föreningens situation bekymmersam. Samtalen mellan 

förening och ägare är nu framme vid en möjlighet att förvärva anläggningen för en miljon kronor 

mot tidigare 2,4 miljoner.  

 

Föreningen är beredd att i bank låna 600 000 kronor till ett inköp och söker därför 400 000 kr i 

investeringsbidrag av Ronneby kommun. 

 

Samtal har skett mellan föreningen, företrädare för Fritid- och kulturnämnden samt 

Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ansökan gällande ett investeringsbidrag på 

400 000 kronor till Johannishus Ryttarförening och hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen för 

vidare hantering då dessa medel inte finns i nämndens budget. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ansökan gällande ett investeringsbidrag på 

400 000 kronor till Johannishus Ryttarförening och hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen för 

vidare hantering då dessa medel inte finns i nämndens budget. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), och ledamot Malin Norfall, (S). 
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Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Johannishus Ryttarförening ett bidrag om 400 tkr. 

 

Att kostnaden belastar Kommunfullmäktiges konto för oförutsedda utgifter. 

_____________________ 
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2013/337 

§ 328  Betänkandet flygbuller och bostadsbyggande SOU 2013:67 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Yttrande över remiss SOU 2013:67, 

flygbuller och bostadsbyggande  
   

2 Handling 2013-10-04 Betänkandet flygbuller och 
bostadsbyggande SOU 2013:67, 
Socialdepartementet 

   

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt 

plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan utökas. Syftet har 

varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta områden. 

 

Utredningen har haft i uppdrag att se över hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt 

plan- och bygglagen (2010:900) med prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har 

varit att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta områden. Förslaget i 

slutbetänkandet innebär sammanfattningsvis att  

reglerna om hur flygbuller ska hanteras vid bostadsbyggande och miljöprövning av flygbuller 

samordnas  

riktvärdet för flygbuller avseende maximal ljudnivå, 70 dbA, vid uteplats, får överskridas högst 

sexton gånger per dag och kväll och högst tre gånger per natt 

samma regler om industribuller som införs i plan- och byggförordningen (2011:388) införs i en 

förordning som gäller prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer underlättas 

 

 Ärendet har remitterats till miljö- och byggnadsförvaltningen vilka inkommit med nedanstående 

förslag till yttrande 

Yttrande 
Ronneby kommun ser positivt på att man samordnar PBL och MB. 

Tidigare har det varit ett problem med maxvärdet utomhus. Man kan inte skärma av sig från buller 

som kommer uppifrån och då har det värdet alltid varit normerande under prövning av bygglov. Nu 

justerar man maxvärdet så att 70dBA vid uteplats får överskridas högst 16 gånger per dag och kväll 

och högst tre gånger per natt. Det ger en helt annan möjlighet att tillåta bebyggelse inom 

exempelvis Möljeryd där man relativt lätt kan bygga så att man uppnå såväl 30 dBA ekivalent som 

45dBA maximalnivå inomhus men omöjligt att uppnå 70 dBA maximalnivå vid uteplatsen. Kanske 

öppnas även möjligheter att bygga inom Saxemara som är alldeles i utkanten av flygbullerzonen 

runt Kallinge flygplats. En utgångspunkt måste naturligtvis vara så att man är övertygad att en 

lättnad i tillämpning av bullerrestriktioner inte innebär ett hälsoproblem för människor i kommunen. 

Rapporten redovisar forskningsresultat som är svåra att tolka. Utredningen landar dock på sidan att 

de föreslagna reglerna innebär en så liten risk för ökad ohälsa att de är godtagbara. Man konstaterar 

även att en sådan bullerexponering enligt föreslagna reglerna är mindre än vas som accepteras för 

boende som utsätts för höga bullernivåer från väg- och spårtrafik. 
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Det är önskvärt att lagstifta om vilka begränsningsvärden som ska gälla för flygbuller. 

De rikvärden som fanns i regeringens förslag i infrastrukturpropositionen (prop. 1996/97:53) bör 

kunna utgöra bra underlag för att med lag reglera flygbuller: 

 

 

 

 bostad (civilt flyg). 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att antaga 

ovanstående yttrande som sitt eget 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

Tommun Andersson, (S), samt tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, (M). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:  

 

Kommunstyrelsen att besluta att anta ovanstående yttrande som sitt eget med justeringen 

av begränsningsvärden ändra till riktvärden. 

_____________________ 
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2013/371 

§ 329  Omfördelning och äskande av medel för akuta åtgärder vid 
Snäckbacksskolan 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-29 Omfördelning och äskande av medel för 

akuta åtgärder vid Snäckbacksskolan  
   

      

Fastighetschef Ola Liljerum föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har upptäckt allvarliga problem på 70/80 korridorens gavlar, man 

har vid byggtillfället gjort en felaktig konstruktion som innebär att bärigheten är 

undermålig. 

Bedömning 
Tekniska förvaltningen bedömer att åtgärden måste genomföras omgående. 

Tekniska förvaltningen bedömer kostnaden till 800 tkr avseende åtgärderna. 

Tekniska förvaltningen bedömer att kunna omfördela 300 tkr från ”Övriga mindre objekt” 

Tekniska förvaltningen bedömer att kunna omfördela 200 tkr från ”Renovering av hissar” 

Förslag till beslut 
Tekniska förvaltningen föreslår följande till KS: 

- Tekniska förvaltningen beslutar på delegation att överföra 300 tkr från investeringskonto 

”Övriga mindre objekt” (projekt 65010) till åtgärden. 

- Tekniska förvaltningen beslutar på delegation att överföra 200 tkr från investeringskonto 

”Renovering av hissar” (projekt 65156) till åtgärden. 

-Tekniska förvaltningen föreslår att KF beslutar att tilldela extra medel om 300 tkr till 

åtgärden.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

Tommy Andersson, (S), tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, (M), samt ersättare Peter Bowin, 

(V). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till förslaget och att finansiering sker genom extern 

upplåning.   

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 föreslår att Kommunfullmäktige beslutar  

Att överföra 300 tkr från investeringskonto ”Övriga mindre objekt” (projekt 65010) till åtgärden. 

Att överföra 200 tkr från investeringskonto ”Renovering av hissar” (projekt 65156) till åtgärden. 

Att Tekniska förvaltningen tilldelas extra medel om 300 tkr till åtgärden och att 

finansiering sker genom extern upplåning.   

_____________________ 
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2013/235 

§ 330  Förslag till regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län - åtgärder 2013 - 2017 med utblick till 2020 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Yttrande över remiss Regional strategi 

och handlingsplan för biogas för Blekinge, 
Kalmar och Kronoberg län - åtgärder 
2013-2017 med utblick till 2020  

   

2 Handling 2013-08-27 Förlängd remisstid till den 1 november 
2013, Energikontor Sydost AB 

   

3 Remiss ink. 2013-06-25 Förslag till regional strategi och 
handlingsplan för biogas för Blekinge, 
Kalmar och Kronobergs län - åtgärder 
2013 - 2017 med utblick till 2020, Biogas 
Sydost 

   

 

Miljöutvecklare Camilla Norrman lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun är medlem i Biogas Syd som är ett regionalt nätverk som arbetar för att 

förbättra förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige. Ett förslag till Regional strategi 

och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronoberg län – åtgärder 2013-

2017 med utblick till 2020 har tagits Strategin har tagits fram av Biogas Sydosts 

medlemmar under flera arbetsmöten. Under arbetets gång har två underlagsrapporter, som 

visar på en god potential av substrat från såväl gödsel som matavfall, tagits fram. Den 

största potentialen finns utan tvekan inom gödsel. Potentialen är dock mycket ojämnt 

fördelat inom regionen. De klimat- och miljömål som regionen antagit öppnar upp för goda 

möjligheter för biogasen.  

 

Strategin och handlingsplanen är ett väl genomarbetat dokument. I Ronneby kommun är ett 

förslag till nya lokala miljömål ute på remiss där biogas ingår bl a etablering av publikt 

tankställe för biogas. Mål: År 2015 ska man kunna tanka biogas på minst ett ställe i varje 

kommun. Som ansvarig för både distribution och produktion har länsstyrelsen i Blekinge 

utsetts som ansvarig. Att länsstyrelsen skall vara ansvarig för detta måste anses som 

tveksamt. Bl a finns en innestående konflikt i att länsstyrelsen är prövningsmyndighet av 

vissa miljöfarliga verksamheter såsom etablering av biogasmack. Ansvarsfrågan i detta 

mål bör utredas närmare. 

 

Ett förslag till Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och 

Kronoberg län – åtgärder 2013-2017 med utblick till 2020 har tagits fram av Biogas Syd. 

Ronneby kommun är medlem i Biogas Syd som är ett regionalt nätverk som arbetar för att 

förbättra förutsättningarna för biogas i Sydöstra Sverige. Strategin har tagits fram av 

Biogas Sydosts medlemmar under flera arbetsmöten. Under arbetets gång har två 

underlagsrapporter, som visar på en god potential av substrat från såväl gödsel som 

matavfall, tagits fram. Den största potentialen finns utan tvekan inom gödsel. Potentialen 
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är dock mycket ojämnt fördelat inom regionen. De klimat- och miljömål som regionen 

antagit öppnar upp för goda möjligheter för biogasen. 

Yttrande 
Strategin och handlingsplanen är ett väl genomarbetat dokument. I Ronneby kommun är ett 

förslag till nya lokala miljömål ute på remiss där biogas ingår bl a etablering av publikt 

tankställe för biogas. Mål: År 2015 ska man kunna tanka biogas på minst ett ställe i varje 

kommun. Som ansvarig för både distribution och produktion har länsstyrelsen i Blekinge 

utsetts som ansvarig. Att länsstyrelsen skall vara ansvarig för detta måste anses som 

tveksamt. Bl a finns en innestående konflikt i att länsstyrelsen är prövningsmyndighet av 

vissa miljöfarliga verksamheter såsom etablering av biogasmack. Ansvarsfrågan i detta 

mål bör utredas närmare. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta att antaga 

ovanstående yttrande som sitt eget, 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), och ledamot Tommy Andersson, (S). 

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar med instämmande av Tommy Andersson, (S), bifall 

tillbeslutsförslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen att besluta att anta ovanstående yttrande som sitt eget. 

_____________________ 
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2013/293 

§ 331  Remiss angående förslag till Ronneby kommuns miljömål 2014-2016 

Beslutsunderlag 
1 Remissvar utg. remiss 2013-10-22 Synpunkter Anna-Karin Sonesson    

2 Remissvar utg. remiss 2013-10-21 Remissvar, Tekniska förvaltningen    

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-20     

4 Remissvar utg. remiss 2013-10-15 Remissvar från ekonomichef Johan 
Sjögren, Johan Sjögren 

   

5 Remissvar utg. remiss 2013-09-20 Synpunkter gällande förslag till Ronneby 
kommuns miljömål, Ronneby 
Kunskapskälla 

   

6 Remissvar utg. remiss 2013-09-19 Remissvar personalenheten, Jonas 
Jönsson 

   

7 Remiss utg. 2013-09-10 Enhetscheferna inom kommunstyrelsen 
besvaras senast 2013-10-15 

   

8 Remiss ink. 2013-09-04 Remiss angående förslag till Ronneby 
kommuns miljömål 2014-2016, Camilla 
Norrman 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Miljö- och energirådet har översänt remiss angående förslag till lokala miljömål för Ronneby 

kommun till samtliga nämnder. 

Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen har åtta stycken lyfts fram i förslaget. För vart och ett av 

dessa åtta miljökvalitetsmål har ett till sjutton lokala mål tagits fram. Till dessa finns etappmål som 

ska uppnås under tiden 2014-2016. För varje etappmål anges dessutom åtgärder, uppföljning samt 

ansvar.   

 

Under Kommunstyrelsen har enheterna på Kommunledningsförvaltningen samt Tekniska 

förvaltningen ombetts lämna synpunkter. 

Bedömning 
Alla som svarat på remissen är överens om att arbetet med de lokala miljömålen är ambitiöst och 

omfattande. Inga erinringar finns mot varken visionen i sig eller de åtta prioriterade 

miljökvalitetsmål som föreslås. Tekniska förvaltningen pekar på att det hade varit intressant om det 

i handlingen hade redovisats orsaken till att just dessa miljökvalitetsmål valts ut och prioriterats. 

Flertalet tar upp strukturen kring själva målarbetet. Det finns önskemål om att arbetet med lokala 

miljömål arbetas in i ordinarie planeringsprocessen för mål och budget liksom att totala antalet mål 

hålls på en lägre, mer rimlig och överblickbar nivå. Etappmålen som föreslås har mer karaktär av 

aktiviteter/åtgärder som kanske bättre kan hanteras i en handlingsplan. Synpunkter framförs också 

om att det finns en svårighet att tolka de föreslagna målen. Svårigheten ligger både i tolkningen av 
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vad målen tillfullo innebär samt även vilken av kommunstyrelsens förvaltningar som ansvarar för 

åtgärd och uppföljning. Att det ibland finns behov av förklara målen ytterligare, klarlägga orsak och 

verkan, kompletteras med ett önskemål om att etappmålen borde konsekvensbeskrivas. Flera ser 

också en svårighet i att etappmålen dels inte är kostnadssatta och dels kommer in så sent i 

budgetprocessen för att ge möjlighet för budgetäskande. Det finns en farhåga att resurser både i 

form av tid och pengar inte ska räcka till. Det gäller särskilt etappmålet att införa samma 

miljöledningssystem i förvaltningar och bolag.   

 

Utöver dessa mer övergripande synpunkter lämnar några synpunkter mer i detalj på förslagen. Det 

är t ex förslag på att göra förändringar i tidsplaneringen för vissa etappmål eller att vissa mål redan 

genomförs. Ett exempel på detta är etappmål 2 a under Levande skogar - 2016 har andelen lövskog 

ökat i kommunens skogsareal. 

Följande etappmål föreslås enligt remissvaren strykas: 

Begränsad klimatpåverkan 

Etappmål 3 c Värmeåtervinning 

Etappmål 12 a Ta fram policy för att öka möjligheterna till distansarbete. 

 

Levande skogar 

Etappmål 3 a 2016 har andel skyddade områden i kommunen som geografiskt område ökat. 

 

Kommunstyrelsen föreslås överlämna synpunkterna framkomna vid remisshanteringen på 

Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen till Miljö- och energirådet och meddela 

att ytterligare synpunkter och övervägningar kan tillkomma efter sammanställning av övriga 

remissvar till den slutliga behandlingen av ärendet.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att överlämna 

synpunkterna framkomna vid remisshanteringen på Kommunledningsförvaltningen och Tekniska 

förvaltningen till Miljö- och energirådet och meddela att ytterligare synpunkter och övervägningar 

kan tillkomma efter sammanställning av övriga remissvar till den slutliga behandlingen av ärendet.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), och 

Malin Norfall, (S) samt ersättare Peter Bowin, (V). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna synpunkterna framkomna vid remisshanteringen på 

Kommunledningsförvaltningen och Tekniska förvaltningen till Miljö- och energirådet och meddela 

att ytterligare synpunkter och övervägningar kan tillkomma efter sammanställning av övriga 

remissvar till den slutliga behandlingen av ärendet. 

_____________________ 
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2013/213 

§ 332  Avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i Blekinge län 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-17 Förslag till yttrande avseende avtal för 

hållplatsutbyggnad och underhåll i 
Blekinge län  

   

2 Handling 2013-05-28 Avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och 
underhåll i Blekinge län, Region Blekinge 

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Region Blekinge har översänt förslag till avtal för hållplatsutbyggnad och underhåll i Blekinge län. 

Bakgrunden är att den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) vill se att delar som inte har 

varit reglerade tidigare mellan kommunerna och tidigare Blekingetrafiken liksom vissa rutiner ska 

se lika ut oavsett i vilken kommun åtgärden är aktuell. Region Blekinge vill åstadkomma en 

kvalitetssäkring och en enhetlig kostnadsfördelning.  

Bedömning 
Avtalsförlaget som är framtaget är ett förtydligande av § 2 i konsortialavtalet som senast ändrades i 

år i samband med att Blekingetrafiken blev en verksamhet under Region Blekinge. I 

konsortialavtalet är lydelsen: "Kommunerna tillhandahåller - utan särskild ersättning från RB - 

erforderliga hållplatser, terminaler, hamnanläggningar, bryggor etc. för den trafik som RB ska 

utföra, såvitt inte ansvaret för dessa anläggningar enligt bestämmelse tillkommer annan. I den mån 

kommun tar ut avgift för nyttjade av sådan anläggning skall sådan kostnad vid fördelningen av RB:s 

underskott fullt ut belasta aktuell kommun." 

 

Avtalsförslaget har varit föremål för granskning av både tidigare gatuchefen Arne Berg samt 

nuvarande Gatu- och parkchefen Daniel Andersson. Dessa ha båda påpekat att Ronneby kommun 

idag fakturerar Blekingetrafiken kostnaden för el till 18 hållplatser med väderskydd som är belysta. 

Det rör sig totalt om ca 50 tkr/år. Enligt avtalsförslaget ska kommunen ta över denna kostnad.  

Enligt förslaget är det dock kommunen som beslutar om elframdragning och strömförsörjning till 

kollektivtrafikanläggningen efter samråd med RKM. Detta får dock enbart ses som relevant vid 

kommande förändringar av hållplatser och vid nybyggnation. 

 

Avtalsförslaget innebär också att kommunen ska ta över ansvaret för inköp, uppsättning och 

tömning av papperskorgar, ett ansvar och en kostnad vi inte har idag. 

 

Gatu- och parkenheten menar att avtalsförslaget inte bör tillstyrkas då man inte anser sig ha 

ekonomi för de kostnader som kommer att uppstå. 

 

Då remisstiden har gått ut föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar beslut i frågan. 
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Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att inte tillstyrka framtaget avtalsförlag.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), 

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

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till beslutsförslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M) ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inte tillstyrka framtaget avtalsförslag. 

_____________________ 

Exp. 
Region Blekinge 
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2012/175 

§ 333  Utnämning av två representanter från Kommunstyrelsen till internationell 
styrgrupp 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-08 Utnämning av två representanter från 

Kommunstyrelsen till internationell 
styrgrupp  

   

 

Internationell samordnare Johan Sandevärn lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I Ronneby kommuns internationella strategi antagen av KF 2013-08-29 står att två företrädare från 

kommunstyrelsen skall ingå i en internationell styrgrupp. Styrgruppen fungerar som ett styrande 

och rådgivande organ till Ronneby kommuns internationella arbete. I styrgruppen ingår även 

kommunfullmäktiges ordförande, kommundirektören och chefen för samordning, utveckling och 

sekretariat. Gruppen sammankallas utav den internationella samordnaren och sammanträder fyra 

gånger per år. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen: 

Att utse två representanter till Ronneby kommuns internationella styrgrupp. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att utse två representanter till Ronneby kommuns internationella 

styrgrupp. 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 42(65) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/321 

§ 334  Hemställan avseende utbetalning av lån till Listerby IK enligt avtal mellan 
Listerby IK och Ronneby kommun daterat 1985-02-20 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-21 Begäran om infriande av räntefritt lån     

2 Handling 2013-09-18 Hemställan avseende utbetalning av lån 
till Listerby IK enligt avtal mellan Listerby 
IK och Ronneby kommun daterat 1985-
02-20, Listerby idrottsklubb 

   

 

 

Kommunjurist Leona Öberg lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Listerby Idrottsklubb har den 20 februari 1985 tecknat ett avtal med Ronneby kommun om 

uppförande av servicebyggnad/ omklädningsbyggnad på kommunens fastighet Listerby 

14:20. Avtalet innehåller en klausul om att det åligger Ronneby kommun att, då 

föreningens ekonomiska situation så kräver, medverka till att föreningen kan erhålla ett 

amorterings- och räntefritt lån på upp till 150 000 kronor för finansiering av 

föreningsverksamhet. 

Bedömning 
Avtalet tecknades före nya kommunallagens tillkomst och har inte i allt väsentligt utgått 

från kommunallagens regler om likabehandling vid beslut om att underteckna avtalet. 

Klausulens innebörd ur ett juridiskt avtalsrättsligt perspektiv anger att kommunen skulle 

medverka till att lån kan erhållas dvs. tas i bank. Kommunen är ingen finansiär på den 

affärsmässiga bankmarknaden. Kommunen kan inte låna ut pengar, som skattebetalare 

förväntar sig ska gå till i huvudsak den kommunala obligatoriska verksamheten och som är 

avsatt i budget att utifrån gällande lagar bedrivs och ta ansvar för att den fungerar. 

Det kan knappast varit parternas avsikt, när avtalet skrevs, att föreningen skulle stödjas 

ekonomiskt efter 28 års tid under en tid när världens ekonomier är i obalans. 

 

I kommunallagen finns numera en regel om god ekonomisk hushållning, som kommunerna 

måste leva upp till. Detta innebär att kommunen vid köp och försäljning ser till att erhålla 

bästa möjliga för sina skattepengar. Att på det sätt som Listerby IK begär stötta, när 

föreningen går med förluster överensstämmer inte alls med den affärsmässighet och 

marknad vi alla; föreningar, företag, regering, landsting och kommuner lever med idag. 

 

Lagliga och avtalsrättsliga förutsättningar saknas att tillmötesgå föreningens begäran. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen avslår begäran om utbetalning av ett amorterings- och räntefritt lån på 

150 000 kr för finansiering av föreningsverksamhet och föreslår kommunfullmäktige att 

fatta samma beslut. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Kenneth Michaelsson, (C), Malin 

Norfall, (S), Tommy Andersson, (S), tjänstgörande ersättare Lena Karstensson, (M), samt ersättare 

Peter Bowin, (V). 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 

 

Samt att ge kommunjurist Leona Öberg i uppdrag att ta fram en ekonomisk status för föreningen 

samt att kontrollera om föreningen är beviljade några bidrag från Ronneby kommun. 

_____________________ 

Exp. 
Leona Öberg
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2013/219 

§ 335  Socialnämndens begäran om tilläggsanslag i budget 2013 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-09-30 Återremiss från Kommunstyrelsen 

angående begäran om tilläggsanslag § 
124/2013, Socialnämnden 

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-08-09 KS § 209/2013 2013-08-13, 
Socialnämndens begäran om 
tilläggsanslag i budget 2013 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-06-10 KS AU § 216/2013 2013-06-10, 
Socialnämndens begäran om 
tilläggsanslag i budget 2013 

   

4 Handling 2013-06-05 Anhållan om tilläggsanslag i budget 
2013, Socialnämnden 

   

 

 

Socialnämnden § 75/2013 

 

Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet tillsammans med förvaltningschef Birgitta 

Ratcovich. 

Sammanfattning 
I samband med att Socialnämndens internbudget för 2013 antogs 2012-12-11 gjordes en 

konsekvensbeskrivning av budgeteringen för bla Institutionsvård för barn. I konsekvens-

beskrivningen beskrevs att budgeteringen på 12,9 mkr för Institutionsvård barn bedömdes som 

otillräcklig. Förvaltningen gjorde då bedömningen att kostnaden för 2013 skulle uppgå till ca 15 

mkr. Bedömningen grundades sig på ett behov av i genomsnitt 10 platser per månad.  

 

Förändringar i verksamheten 

Antalet ärenden inom barnavården har ökat mycket kraftigt. Under perioden jan-april har 219 nya 

ärenden aktualiserats motsvarande period 2012 aktualiserades 115 ärenden . Även antalet inledda 

utredningar har ökat kraftigt. Under årets första fyra månader har 89 utredningar inletts, samma 

period 2012 inleddes 69 utredningar. Någon tydlig enskild orsak till ökningen har varit svår att 

hitta. Ökningen fördelar sig jämnt över åldrar, orsaker och vem som anmäler. En mindre del av 

ökningen kan förklaras med ökat antal anmälningar från polis om brott hos minderåriga och ett ökat 

antal anmälningar gällande asylsökande till följd av etableringen av flyktingförläggningen under 

slutet av 2012. 

 

Barn- och familjeenhetens utredningsgrupp består av 6 st socialsekreterare. Dessa handlägger 

inkomna ansökningar/anmälningar om barn som far illa, utreder behov och följer upp pågående 

insatser. 

 

From 1 januari 2013 har förändringar i Socialtjänstlagen inneburit en ökad arbetsbelastning för 

socialsekreterare som utreder anmälningar/ansökningar avseende barn som far illa. 

Lagändringarna innebär bland annat att en tidsgräns införts på två veckor från det att en anmälan 

inkommit fram till dess att man måste fatta beslut om att inleda utredning eller inte. Anmälningar 
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skulle tidigare behandlas ”skyndsamt” vilket i praktiken innebar inom 2-4 veckor, i de fall ärendet 

inte var akut. En annan lagändring är att när vårdnadshavare och barn över 15 år säger nej till en 

insats som Socialnämnden föreslår, finns möjligheten att följa upp det barnets situation efter 

avslutad utredning. Denna uppföljning får göras under en period av två månader. Detta gäller de 

ärenden där grunderna för LVU inte är uppfyllda, men barnets behov av stöd är stort. 

 

Tidigare norm för antalet ärenden/ socialsekreterare ligger på max 8 pågående utredningar, utöver 

pågående förhandsbedömningar (ca 3-5 st), samt uppföljning av pågående insatser (ca 8 st). Idag 

har handläggarna nära en fördubbling av antalet pågående utredningar och inflödet av ärenden är 

det dubbla.  Även antalet uppföljningsärenden har ökat. Bedömningen är att utredningsgruppen är i 

stort behov av personalförstärkning för att hantera de ökade kraven och den kraftigt ökade 

ärendebelastningen. 

 

Kostnadsutveckling  

Under årets första fyra månader har antalet institutionsplaceringar ökat mycket kraftigt. Under 

perioden jan - april 2012 placerade 8 barn på institution. Under samma period i år har 29 barn 

placerats på institution. I nuläget görs bedömningen att kostnaden för 2013 kommer att bli ca 19 

mkr. Bedömningen bygger på utfall hittills och att behovet under resten av 2013 kommer av vara 12 

pågående placeringar per månad.  Ökningen ses som ett resultat av ett kraftigt ökat antal ärenden 

inom barnavården.  

 

Sammanfattning och förslag 

Ett kraftigt ökat antal ärenden inom barnavården leder till ökade kostnader för 

institutionsplaceringar och ett ökat behov av personal. Under 2013 beräknas kostnaden för 

institutionsvård till 19 mkr och behovet av personalförstärkning till 2,5 handläggartjänster. 

Förslag till beslut 
Att Socialnämnden begär tilläggsanslag för 2013 om 6,1 mkr avseende institutionsvård barn och 

175 tkr avseende personalkostnader 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen anhålla om ett tilläggsanslag om 4, 6 mkr för att 

täcka Socialnämndens prognostiserade underskott. 

Arbetsutskottets beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:  

Socialnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder och aktiva beslut för att omfördela medel inom 

nämnden för att komma ner på budget samt bifoga konsekvensbeskrivningar. 

Kommunstyrelsen beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet med följande motivering:  

Socialnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder och aktiva beslut för att omfördela medel inom 

nämnden för att komma ner på budget samt bifoga konsekvensbeskrivningar. 
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Socialnämnden § 124/2013 

 

 

Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet och lämnar följande beslutsförslag. 

Socialnämnden beslutade under § 75/2013, att begära ett tilläggsanslag utifrån uppföljning och 

prognostiserat underskott, tertial I.  

Kommunstyrelsen fattade beslut att återremittera ärendet med följande motivering: 

Socialnämnden får i uppdrag att redovisa åtgärder och aktiva beslut för att omfördela medel inom 

nämnden för att komma ner på budget samt bifoga konsekvensbeskrivningar. 

Sammanfattning 
Vid bokslutet för 2012 var kostnaden för institutionsvård barn och unga 14 500 tkr. I samband med 

internbudget inför 2013 budgeterade Socialnämnden motsvarande konto 12 900 tkr. Anledningen 

till budgetneddragning var för att klara finansieringen av den ”nya gruppbostaden”.  

Kostnaderna institutionsvård barn och unga har skjutit i höjden. Antalet inkomna anmälningar vad 

gäller barn som far illa har fördubblats under första halvåret -13 och ett ökat antal asylsökande barn 

som är i behov av institutionsvård (asylsökande i samband med beslut om placering). Prognosen 

räknas på 16 placeringar/månad under resterande del av 2013. Under året har 8 av 33 barn som 

placerats på institution/HVB (ej Cura) varit asylsökande vid placeringstillfället, likaså har 7 barn 

som placerats i familjehem under året varit asylsökande vid placeringstillfället. Intäkter från 

Migrationsverket är svårt att prognostisera eftersom möjligheten att återsöka hela vårdkostnaden är 

beroende av hur länge familjen är asylsökande.  

Åtgärder 

 Månatliga uppföljningar gällande samtliga budgetansvariga. Varje budgetansvarig skall 

kommentera vilka avvikelser som förekommer samt skriva förslag till åtgärd. 

 Socialnämnden arbetar aktivt med omdisponeringar av medel inom nämndens verksamhet. I 

förekommande fall för att täcka positiva respektive negativa avvikelser. Rätt 

budgetförutsättning är ett styrmedel. 

 Särskild kontaktpersonshandläggare för att förebygga att beslut inte blir verkställda i tid. Ett 

samlat grepp av uppföljningar samt omprövningar. 

 Inrättat personalpool/resurs med en samordnare under en projektperiod om ett år för att bl a 

motverka timanställda med dyrbar introduktionstid.    

 Personalrekrytering till vakanta tjänster. Viss anställning senare lagd. Målsättning att 

rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet.  

 Utökning av ytterligare två platser i befintliga gruppbostäder inom budgetram. 

 Socialbidragspraktik, FINSAM är ett led i att hjälpa personer som uppbär försörjningsstöd 

att komma i sysselsättning med annan ersättning eller lön. 

 
Bedömning 
Socialnämnden har trots den stora ökningen (netto ca 6 700 tkr) av placeringskostnader gällande 

barn/unga samt driftskostnader (ca 3 500 tkr) av den nya gruppbostaden ett prognostiserat 

underskott med 4 000 tkr. Med ovanstående beskrivning av åtgärder samt ett minskat behov av 

ekonomiskt bistånd, minskat behov av vård gällande vuxna samt personalvakanser vidtagit de 

åtgärder som är realistiska. 
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Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta att anta ovanstående skrivning såsom sitt yttrande i ärendet 

och översända detsamma till Kommunledningsförvaltningen. 

Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar i yttrande till Kommunstyrelsen, efter ingående diskussioner, redovisa att 

verksamheten vidtagit åtgärder som är realistiska för att få budget i balans 2013. 

 

Hänvisar även till tidigare beslut i Socialnämnden § 109/2013, Åsa Evaldssons, (M) yrkande, då 

förvaltningschef Birgitta Ratcovich fick i uppdrag och vidare fördela neråt i organisationen att alla 

måste se över/gå igenom sin budget till möjliga neddragningar. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S) och Kenneth 

Michaelsson, (C). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Socialnämnden ett 

tilläggsanslag om 3 562 tkr för att täcka det prognostiserade underskottet. 

_____________________ 
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2013/199 

§ 336  Teckningsrätt  kommundirektör 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-16 Förslag till ändring av teckningsrätt samt 

attesträtt med anledning av ny 
kommundirektör  

   

 

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-04 med anledning av att Jonas Jönsson gick in som tf 

kommundirektör efter Jörn Wahlroth att ändra teckningsrätten samt attesträtten fram till dess det 

fanns en ny kommundirektör i tjänst. Teckningsrätten föreslås därför ändras så att Magnus Widén 

ersätter Jonas Jönsson under paragraferna 2-6 i Teckningsrätt för Ronneby kommun. Magnus 

Widén förelås även ges samma attesträtt som tidigare kommundirektör.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att anta reviderad 

Teckningsrätt för Ronneby kommun samt ge Magnus Widén attestträtt i enlighet med tidigare 

kommundirektörs attesträtt. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), och ledamot Tommy Andersson, (S). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad Teckningsrätt för Ronneby kommun samt ge Magnus 

Widén attestträtt i enlighet med tidigare kommundirektörs attesträtt. 

_____________________ 
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2013/316 

§ 337  Revidering av förteckning över personer utsedda att delta i anbudsöppning 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-09-19 Förslag till revidering av förteckning över 

personer utsedda att delta i 
anbudsöppning  

   

 

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Med anledning av förändringar i organisationen efter att Kommunstyrelsen senast beslutade om 

revidering av förteckning över personer som är berättigade att delta i öppnandet av anbud (KS § 

321/2012) föreslår undertecknad att nedan föreslagna personer utses. 

 

Tjänsteställe  Namn 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Fredriksson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Kenneth Michaelsson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Malin Norfall  

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Tommy Andersson 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Anna Carlbrant 

Kommunstyrelsen (arbetsutskottet) Roger Gardell 

Kommundirektör  Magnus Widén  

Kommunledningsförvaltningen Anna-Karin Sonesson 

Kommunledningsförvaltningen Teopoula Zickbauer 

Kommunledningsförvaltningen Leona Öberg 

Kommunledningsförvaltningen Roland Edvinsson  

Kommunledningsförvaltningen Leif Söderlund 

Kommunledningsförvaltningen Johan Sjögren 

Kommunledningsförvaltningen Peter Nordberg 

 

Tekniska förvaltningen  Magnus Graad 

Tekniska förvaltningen  Daniel Andersson  

Tekniska förvaltningen  Ola Liljerum 

Tekniska förvaltningen  Elena Johansson 

Tekniska förvaltningen  Sattar Zad 

Tekniska förvaltningen  Zijad Bico 

Tekniska förvaltningen  William Lavesson 

Tekniska förvaltningen  Per Höglund 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S) och Kenneth 

Michaelsson, (C). 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 
 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna redovisad förteckning av personer berättigade att delta i 

anbudsöppning. 
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_____________________
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2013/85 

§ 338  Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-17 Redovisning medborgarförslag okt 2013     

Sammanfattning 

 Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag 

 

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de medborgarförslag vilkas beredning 

ej slutförts redovisas för kommunfullmäktige. 

 

Följande medborgarförslag är föremål för beredning och anges månaden och året då 

medborgarförslaget väcktes i kommunfullmäktige. 

 

ANMÄLD 

KF 

MEDBORGARFÖRSLAG HANDLÄGGARE STATUS ORSAK TILL 

FÖRSENING 

2010-01-28 

2010/34 

Medborgarförslag från 

Daniel Häggander gällande 

möjlighet till Idrottsprofil i 

Ronnebys högstadier 

Anna-Karin 

Sonesson   

KS beslutade om 

återremiss till 

Utbildningsnämnden 

2013-01-08. Under ny 

beredning  

 

     

2010-08-26 

2010/279 

Medborgarförslag 

angående hundrastplats på 

Hjorthöjden 

Per Drysén / 

William 

Lavesson/A-K 

Sonesson 

Återremitterad ksau 17/1 

2011.. 

KS återremitterade igen 

2011-08-09 

KF 

minoritetåterremiss2012-

02-23 

Ett samlat grepp ska tas 

om alla förslagen om 

hundrastplats. Möte 

inplanerat 2013-11-04 

Flera återremisser. 

Samordning 

liknande förslag. 

     

2011-09-29 

2011-310 

Medborgarförslag att 

kommunen köper in cyklar 

som personalen sedan kan 

köpa genom löneavdrag 

Theo Zickbauer   Ksau 2012-03-12

  

Återremiss 

Inväntar  

personalpolitiska 

programmet. 

 

     

2011-10-27 

2011/335 

Medborgarförslag 

angående gatbelysning på 

Edestadsvägen 

Magnus Graad  Under beredning Policy för 

utbyggnad av 

gatubelysning ska 

fram först 
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2011-10-27 

2011/340 

Medborgarförslag om att 

anlägga en hundrastgård 

Anna-Karin 

Sonesson  

Under beredning 

Ett samlat grepp ska tas 

om alla förslagen om 

hundrastplats. Möte 

inplanerat 2013-11-04 

Har inväntat beslut 

Medborgarförslag 

ang. hundrastplats 

Hjorthöjden 

2010/279 

     

2012-01-26 

2010/431 

Anmälan av 

medborgarförslag från 

Ronneby Boule Allians 

genom Arne Svensson 

angående önskemål om 

inkoppling av fjärrvärme i 

boulhallen 

Anna-Karin 

Sonesson 

 

Kommunstyrelsen 2013-

08-13 

Återremiss Fritid- och 

kulturnämnden 

 

     

2012-05-31 

2012-217 

Medborgarförslag 

angående upprustning av 

Lotsutkiken på St. Ekön, 

från Lars Gardell 

Anna-Karin 

Sonesson  

Kompletterande yttrande 

inkommit Fritid- och 

kulturnämnden 2013-02-

21. Under beredning.  

 

     

2012-08-30 

2012/290 

 

Medborgarförslag 

avseende en tränings- och 

tävlingsbana för 

dragracing samt konbana 

Anna-Karin 

Sonesson  

KF bordläggning i maj 

Till au 2013-10-28 

 

     

2012-09-27 

2012-299 

Medborgarförslag från 

Emma Johansson och 

Christine Johansson 

angående 

iordningställande av 

lekplatsen vid Synaregatan 

Anna-Karin 

Sonesson 

Beräknas behandlas av 

KF i november (till au 

2013-10-28) 

Inväntat besluten i 

samband med 

lekplatsutredningen 

     

2012-09-27 

2012/308 

Medborgarförslag 

angående utplacering av 

park- och vilobänkar efter 

promenadstråken i 

Ronneby 

Anna-Karin 

Sonesson  

Besvarades på 

kommunfullmäktige 

20130926. 

 

     

2012-10-25 

2012/351 

Medborgarförslag från 

Gisela Håkansson 

angående lekplatsen på 

Kalleberga Hallar, 

Synaregatan 

Anna-Karin 

Sonesson  

Beräknas behandlas av 

KF i november (till au 

2013-10-28) 

Inväntat besluten i 

samband med 

lekplatsutredningen 

2012-11-29 

2012/380 

Medborgarförslag 

angående tvåtaktsfritt i 

Ronneby 2015, från Åke 

Tärntoft 

Camilla Norrman Beräknas behandlas av 

KF i november (till au 

2013-10-28) 

 

     

2012-11-29 

2012/401 

Medborgarförslag om att 

anordna en hundrastgård i 

Brunnsparken 

Anna-Karin 

Sonesson  

Ett samlat grepp ska tas 

om alla 

medborgarförslagen om 

hundrastplats. Möte 

inplanerat 2013-11-04 
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2012-11-29 

2012/403 

Medborgarförslag från 

Lisa Andersson angående 

anläggande av 

hundrastgård 

Anna-Karin 

Sonesson  

Ett samlat grepp ska tas 

om alla 

medborgarförslagen om 

hundrastplats. Möte 

inplanerat 2013-11-04 

 

     

2012-11-29 

2012/404 

Medborgarförslag från 

Christine Johansson 

angående anläggande av 

skatepark där den gamla 

isrinken på Brunnsvallen 

tidigare fanns 

Anna-Karin 

Sonesson   

Sista remissyttrandet 

inkommit 2013-09-30. 

Nu under beredning 

 

     

2012-11-29 

2012/405 

Medborgarförslag 

angående en skateboard- 

och bmxbana i Kallinge 

Anna-Karin 

Sonesson  

Sista remissyttrande 

inkom 2013-10-07. Nu 

under beredning 

 

     

2012-12-12 

2012/440 

Medborgarförslag från 

Åke Tärntoft (C) om att 

bygga en Medeltids- och 

Framtidshall i 

Snäckebackens outnyttjade 

parkanläggning 

Anna-Karin 

Sonesson  

KF 2013-09-26  

     

2013-01-31 

2012/448 

Medborgarförslag 

angående kommunalt 

övertagande av drift och 

ansvar för Skärgårdsvägen 

från Vierydsvägen till 

gränsen mellan 

fastigheterna Saxemara 

1:16 och 1:82 

Arne Berg  

Daniel Andersson 

Återremitterad från KF 

2013-05-30 

 

     

2013-01-31 

2013/3 

Medborgarförslag att 

kommunen trycker upp 

klistermärken med texten 

"Här får du lägga din 

hundbajspåse" som delas 

ut till kommunens 

villaägare som sedan sätter 

upp den på sin soptunna 

Teo Zickbauer Under beredning  

     

2013-01-31 

2013/29 

Medborgarförslag att 

införa fria resor inom 

kollektivtrafiken för 65+ 

och förtidspensionärer 

Anna-Karin 

Sonesson 

 

Beräknas behandlas av 

KF i november ( till au 

2013-10-28) 

 

     

2013-02-28 

2013/36 

Medborgarförslag att driva 

Projekt Panncentralen 

Hjorthöjden med barn- och 

ungdomsverksamhet 

 Förslag till beslut finns. 

Fortsatt utredning 

finansiering 
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2013-02-28 

2013/39 

Medborgarförslag att pga 

trafikfara anlägga en 

gångväg vid AlfaLaval 

bort mot korsningen 

Metallgatan-

Angelskogsvägen 

Sattar Zad Ks  2013-10-08  

     

2013-02-28 

2013/52 

Medborgarförslag från 

Agne Petersson gällande 

att det byggs ett 

medborgarhus i AMU:s 

gamla lokaler 

Teo Zickbauer  Remisstid till 2013-09-

20. Under beredning. 

 

     

2013-02-28 

2013/79 

Medborgarförslag från 

Hörselskadades förening 

att utöka parkeringstiden 

från 2 till 4 timmar vid 

Kulturcentrum 

Sattar Zad Au 2013-04-22 

återremiss 

 

     

2013-03-27 

2013/99 

Medborgarförslag att 

anordna en kombinerad 

lek- och motionspark på 

Snäckebacken 

Johan Sandevärn  Under beredning Inväntat beslut m a 

a 

lekplatsutredningen 

     

2013-03-27  

2013/100 

Medborgarförslag från 

Mikael Andersson att 

enkelrikta trafiken på Knut 

Hahnsgatan 

Sattar Zad Ks  2013-10-08  

     

2013-04-25 

2013-122 

Medborgarförslag om 

bättre belysning vid 

kommunens lekplatser 

Anna-Karin 

Sonesson  

Varit på remiss till 

Tekniska förvaltningen. 

Nu under beredning. 

 

     

2013-04-25 

2013/132  

Medborgarförslag från 

Solveig Ryd angående att 

låta fixarlaget vara kvar 

Roland Edvinsson Under beredning. 

Samordning med 

liknande förslag 

 

     

2013-04-25 

2013/156  

Medborgarförslag 

angående uppförande av 

förskola på 

Brunkullavägen 

Anna-Karin 

Sonesson  

KF 2013-09-26  

     

2013-05-30 

2013/166 

Medborgarförslag från 

Yvonne Johansson och 

Elvi Kempaala angående 

att bygga ett nytt 

trygghetsboende i området 

kring Vårdcentralen i 

Ronneby 

Nils Ingmar 

besvarar detta själv 

  

     

2013-05-30 

2013/179  

Medborgarförslag 

angående kommunens 

Roland Edvinsson  Under beredning. 

Samordning med 
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fixarlag för 

utomhusarbeten 

liknande förslag. 

     

2013-05-30 

2013/188 

Medborgarförslag att 

uppvakta Ronnebys 

invånare vid födelsedagar 

Johan Sandevärn    

     

2013-08-29 

2013/259 

Medborgarförslag om en 

minnestavla över Astrid 

Einarsson 

Johan Sandevärn   

     

2013-08-29 

2013/262 

Medborgarförslag om en 

lekplats på torget 

Anna-Karin 

Sonesson 

  

     

2013-09-26 

2013/308 

Medborgarförslag om 

hastighetsbegränsning till 

30 km på 

Kallingevägen,sträckan 

Willys - Wesleys kiosk 

   

     

2013-09-26 

2013/309 

Medborgarförslag att 

stänga av busstrafiken på 

vägen förbi Interflora - 

Turistbyrån för att göra 

Centrum mer levande 

   

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2013/86 

§ 339  Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-18 Redovisning av beredningsläget för ej 

slutbehandlade motioner  
   

Sammanfattning 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner  

 

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige skall de motioner vilkas beredning ej 

slutförts redovisas för kommunfullmäktige. 

 

Följande motioner är föremål för beredning och anges månaden och året då motionen väcktes i 

kommunfullmäktige. 

 

ANMÄL

D 

KF 

MOTION HANDLÄGGAR

E 

STATUS ORSAK TILL 

FÖRSENING 

2010-02-

25 

2010/74 

Motion angående 

hemvändarhelg, från Christer 

Stenström, M 

Marcus Sandekjer  

Anna-Karin 

Sonesson 

Remitterat till 

Näringslivsenheten 

och 

informationsansvari

g Heike Rosenqvist 

 

     

2010-08-

26 

2010/277 

Motion angående systematisk 

uppföljning av vissa 

fullmäktigebeslut från kf-ledm 

Susanne Lundgren, M 

Per Elmgren Under beredning  

     

2012-03-

29 

2012/128 

Motion angående tomtpriser i 

mindre tätorter inom Ronneby 

kommun 

Anna-Karin 

Sonesson 

Under beredning. 

Beräknas till KF i 

december 

 

     

2012-05-

31 

2012/227 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamot 

Nils-Erik Mattsson, MP, med 

en uppmaning till kommunen, 

att inför ingånget EU -  

Borgmästaravtal, låta utreda 

möjligheten att bilda ett 

säljbolag för handel med 

långsiktigt hållbar elektricitet 

Kerstin Hannrup  

Camilla Norrman 

Beräknas behandlas 

av KF i november ( 

till au 2013-10-28) 

 

     

2012-06-

20 

2012/245 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamot 

Sune Håkansson, RP, angående 

Anna-Karin 

Sonesson  

Remissvar inkommit 

från Fritid- och 

kulturnämnden. 
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samlingslokalerna i Ronneby 

kommun 

Beredning pågår.  

     

2012-08-

30 

2012/279 

Motion från kf-ledamot Willy 

Persson, KD angående 

inrättande av företagslots 

Marcus Sandekjer 

Anna-Karin 

Sonesson 

Bytt handläggare. 

Under beredning 

Frågan hanteras 

inom Förenkla 

helt enkelt. 

Näringslivschefe

n ansvarig för 

framtagande av 

förslag till 

företagslots. 

     

2012-08-

30 

2012/286 

 

Motion från kf-led Jan-Eric 

Wildros, S, med förslag om att 

förlägga fritidsverksamheten 

under sommaren till annan 

miljö 

Anna-Karin 

Sonesson 

Ks au 2013-03-18 

Återremiss till 

Utbildningsnämnde

n 

 

     

2012-12-

12 

2012/434 

Motion från tjänstgörande 

ersättare Johannes Chen, KD, 

om utökning av vaktmästare 

vid skolorna 

Anna-Karin 

Sonesson  

Skickad på remiss 

till 

Utbildningsnämnde

n.  

 

     

2013-02-

28 

2013-58 

Motion från N-E Mattsson och 

Helena Augustsson( 

Miljöpartiet De Gröna) att nya 

förskolan i Hulta förses med 

både solvärme och sol-el och 

förbereds för fjärrvärme som 

komplement 

Camilla Norrman Under beredning  

     

2013-04-

25 

2013/158 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamot 

Jan-Eric Wildros (S) angående 

livsmedelshantering 

Teo Zickbauer Under beredning  

     

2013-04-

25 

2013/175 

Motion från Vänsterpartiet och 

Miljöpartiet angående inköp av 

vatten på flaska 

Camilla Norrman  Beräknas behandlas 

av KF i november ( 

till au 2013-10-28) 

 

     

2013-08-

29 

2013/275 

Motion från 

kommunfullmäktigeledamötern

a  Roger Gardell (FP) och 

Anna Carlbrant (RP) angående 

att anlägga en näridrottsplats i 

Brunnsvalls/Älgbackenområdet 

Anna-Karin 

Sonesson 

Remiss till Fritid- 

och kulturnämnden 

 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att överlämna ärendet till Kommunstyrelsen utan 

ställningstagande. 

_____________________ 
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2012/236 

§ 340  Central kostenhet 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-22 Förslag till en ny central kostenhet     

 

Personalchef Jonas Jönsson fördrar ärendet tillsammans med kostchef Elena Johansson och lämnar 

följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
En arbetsgrupp med uppdrag att genomföra en inriktningsutredning av kommunens måltidsverk-

samhet tillsattes under 2012 och gruppen lämnade beslut enligt uppdrag. Kommunfullmäktige 

fattade beslut 2012-11-29 § 339 utifrån utredningen bl a att ge kommundirektören i uppdrag att 

företa en fördjupad analys och redovisa förslaget i april 2013 med inriktning att inrätta en ny central 

kostenhet med samlade resurser och områdesindelat ansvar samt att planera utbildning för personal 

enligt kostpolicy och kvalitetssystem. 

 

Förslag till beslut presenterades och diskuterades vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-27 

§ 174. KSAU beslutade att återremittera ärendet för vidare utredning och att det skulle 

återaktualiseras i september månad 2013. 

 
Bedömning 
Den interna utredaren har gjort en fördjupad analys av den inriktningsutredning som initialt gjordes. 

I den tittar man på ett antal alternativa organisationsformer men fördelarna överväger till förmån för 

en central kostenhet med samtliga resurser och ett områdesindelat ansvar. Även de remissyttranden 

som framfördes från berörda nämnder var positiva till en central kostenhet.   

 

Utifrån den fördjupade analys som gjorts av den interna utredaren föreslås en ny organisering av 

måltidsverksamheten i en kostenhet, med placering direkt under kommunstyrelse och 

kommundirektör. Detta för att kommunens måltidsverksamhet är en strategisk funktion och bör ha 

en politisk styrning. Ett förslag på hur en sådan kostenhet kan bemannas är också framtaget. I 

förslaget på bemanning ingår en ökning av den totala bemanningen jämfört med dagens bemanning 

med 3,5 tjänster. 

 

Förslag 
Kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och placeras under 

kommunstyrelse och kommundirektör. 

17 388 tkr omfördelas från Tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen fr o m 1/1-

2014(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

23 747 tkr omfördelas från Utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen fr o m 1/1-

2014(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

Den totala bemanningen utökas med 3,5 tjänster till 83,3 tjänster, varav 0,75 tjänst av ökningen är 

tf enhetschef som permanentas och konverteras till köks-/måltidschef. Utökningen motsvarar en 

ökning av budget med c:a 1 740 tkr.  

Finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande 0,75 tjänst (c:a 350 tkr) tillskjuts 

budgeten  
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0,5 tjänst (c:a 250 tkr) hanteras inom ram för kommunledningsförvaltningen 

1 tjänst (c:a 500 tkr) omfördelas från utbildningsförvaltningens budget till 

kommunledningsförvaltningen  

1,25 tjänst (c:a 640 tkr) hanteras inom befintlig ram för den nya centrala kostenheten genom 

effektiviseringar av arbetet.  

 

Kostchefen ges i uppdrag att rekrytera köks-/måltidschefer. 

Kostchefen ges i uppdrag att tillsammans med köks-/måltidscheferna bemanna respektive kök, 

arbeta fram de kompetenser/krav som ska finnas inom respektive område, fastställa respektive köks 

måltidsproduktion, genomföra eventuell omfördelning av personal m m. 

 

Planering för det fortsatta arbetet 
1. KSAU behandlar den 28/10 ett förslag till ny central kostenhet.  

2. MBL-förhandling genomförs.  

3. Kommunstyrelsen behandlar förslaget den 5/11.  

4. Kommunfullmäktige fattar beslut den 28/11. 

5. Den nya centrala kostenheten går i drift den 1/1 2014. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att 

besluta:  

 Att kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och placeras under 

kommunstyrelse och kommundirektör. 

 Att 17 388 tkr omfördelas från Tekniska förvaltningen till kommunledningsförvaltningen fr 

o m 1/1-2014(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

 Att 23 747 tkr omfördelas från Utbildningsförvaltningen till kommunledningsförvaltningen 

fr o m 1/1-2014(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

 Att den totala bemanningen utökas med 3,5 tjänster till 83,3 tjänster, varav 0,75 tjänst av 

ökningen är tf enhetschef som permanentas och konverteras till köks-/måltidschef. 

Utökningen motsvarar en ökning av budget med c:a 1 740 tkr.  

 Att finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande: 

o 0,75 tjänst (c:a 350 tkr) tillskjuts budgeten  

o 0,5 tjänst (c:a 250 tkr) hanteras inom ram för kommunledningsförvaltningen 

o 1 tjänst (c:a 500 tkr) omfördelas från utbildningsförvaltningens budget till 

kommunledningsförvaltningen  

o 1,25 tjänst (c:a 640 tkr) hanteras inom befintlig ram för den nya centrala kostenheten 

genom effektiviseringar av arbetet.  

 Att kostchefen ges i uppdrag att rekrytera köks-/måltidschefer. 

 Att kostchefen ges i uppdrag att tillsammans med köks-/måltidscheferna bemanna 

respektive kök, arbeta fram de kompetenser/krav som ska finnas inom respektive område, 

fastställa respektive köks måltidsproduktion, genomföra eventuell omfördelning av personal 

m m. 

 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), Tommy Andersson, (S), samt ersättare Peter Bowin, (V). 
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Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar följande: 

Att kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och placeras under 

Tekniska förvaltningen. 

 

Att medel omfördelas från Utbildningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen fr o m 2014-01-01 

(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

 

Att den totala bemanningen utökas med 3,5 tjänster. 

 

Att Kommunstyrelsen godkänner föreslagen organisation.  

 

Att finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande: 

 0,75 tjänst (c:a 350 tkr) tillskjuts budgeten  

 0,5 tjänst (c:a 250 tkr) hanteras inom ram för Tekniska förvaltningen. 

 1 tjänst (c:a 500 tkr) omfördelas från utbildningsförvaltningens budget till Tekniska 

förvaltningen.  

 1,25 tjänst (c:a 640 tkr) hanteras inom befintlig ram för den nya centrala kostenheten genom 

effektiviseringar av arbetet.  

 

Att Kostchefen får i uppdrag att återredovisa exakta belopp som ska omfördelas från 

Utbildningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen.  

 

Att ikraftträdande för den nya organisationen sker 2014-01-01.  

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

 

Att kommunens måltidsverksamhet organiseras i en ny central kostenhet och placeras under 

Tekniska förvaltningen. 

 

Att medel omfördelas från Utbildningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen fr o m 2014-01-01 

(Personal, drift och livsmedelskostnader). 

 

Att den totala bemanningen utökas med 3,5 tjänster. 

 

Att Kommunstyrelsen godkänner föreslagen organisation.  

 

Att finansieringen av utökningen sker genom att medel motsvarande: 

 0,75 tjänst (c:a 350 tkr) tillskjuts budgeten  

 0,5 tjänst (c:a 250 tkr) hanteras inom ram för Tekniska förvaltningen. 
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 1 tjänst (c:a 500 tkr) omfördelas från utbildningsförvaltningens budget till Tekniska 

förvaltningen.  

 1,25 tjänst (c:a 640 tkr) hanteras inom befintlig ram för den nya centrala kostenheten genom 

effektiviseringar av arbetet.  

 

Att Kostchefen får i uppdrag att återredovisa exakta belopp som ska omfördelas från 

Utbildningsförvaltningen till Tekniska förvaltningen.  

 

Att ikraftträdande för den nya organisationen sker 2014-01-01.  

 

Deltar ej i beslutet 
Ledamot Tommy Andersson (S) deltar ej i beslutet. 

_____________________ 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 62(65) 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-28 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/362 

§ 341  Handlingsplan attraktiv arbetsgivare 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-22 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv 

arbetsgivare  
   

 

Personalchef Jonas Jönsson föredar ärendet och lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar 

påverkas av många olika faktorer och vi måste hela tiden utveckla våra verksamheter för att 

tillgodose kommuninvånarnas krav på service, kvalitet och tillgänglighet. Den personalpolitiska 

handlingsplanen beskriver det arbete vi behöver göra för att vi ska kunna nå Ronneby kommuns 

personalpolitiska vision, och på så sätt möta kommuninvånarnas krav.  

 

Engagemanget hos alla våra anställda är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra de åtgärder 

och nå de mål som sätts upp i handlingsplanen. Därför har vi satsat på en bred delaktighet när vi 

tagit fram planen. Många av kommunens anställda har också bidragit med tankar och förslag. Det 

har skett genom att olika grupper diskuterat sig fram till vilka mål och åtgärder som krävs samt hur 

vi ska nå dit. Resultatet av dessa diskussioner har lett fram till innehållet i denna handlingsplan.  

 

Vår förhoppning är att du som anställd ska känna dig stolt över Ronneby kommun och har en 

positiv inställning när du går till jobbet. Alla anställda är nämligen ambassadörer för Ronneby 

kommun – och en viktig pusselbit i arbetet för Ronneby kommuns invånare. För att nå dit behöver 

vi vara en attraktiv arbetsgivare. Och i det arbetet är denna handlingsplan ett viktigt steg!  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, (M), ledamöterna Malin Norfall, (S), Kenneth 

Michaelsson, (C), Tommy Andersson (S); Anna Carlbrant, (RP), tjänstgörande ersättare Lena 

Karstensson, (M), samt ersättare Peter Bowin, (V).  

Yrkanden 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), yrkar bifall till presenterat förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Fredriksson, (M), ställer proposition på framfört yrkande och finner att 

Arbetsutskottet bifaller detsamma. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna handlingsplan för 

attraktivare arbetsgivare. 

_____________________ 
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2013/1 

§ 342  Delegationsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-18 Återrapportering av delegationsbeslut, 

personalfrågor, Utbildningsnämnden 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-02 Återrapportering delegationsbeslut 
Tekniska förvaltningen 2013-09  

   

Sammanfattning 
Återrapportering av delegationsbeslut har inkommit från Tekniska förvaltningen och 

Utbildningsnämnden . 

Förslag till beslut 
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

Beslut 

Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att notera delegationsbesluten till protokollet. 

_____________________ 
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2013/20 

§ 343  Kurser och konferenser 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan 

beaktande. 

_____________________ 
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2013/19 

§ 344  Delgivningsärenden 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-23 Delgivningsärende     

Sammanfattning 
Andersson Laila, förteckning över företag med hushållsnära tjänster. 

Arvidstorps samfällighet, frågor och svar angående vägunderhåll. 

Berg Jöjje, angående horder av invandrare. 

Blekinge Tingsrätt, kungörelse om konkurs 2 st. 

Kyhlbäck Hans, skrivelse och svar angående en bit aluminiumstaket. 

Länsstyrelsen, utbetalning av projektstöd inom Leader Hjärtats fröjd. 

Länsstyrelsen, dispens från dykförbud inom skyddsområde för vrak norr om St.Ekö. 

Länsstyrelsen, beslut om bildande av naturreservatet Trofta. 

Möllan fastigheter, angående fastigheten Släggan 1. 

Palmqvist Ronny, förslag till ny camping. 

Region Blekinge, Blekingestrategin. 

Räddningstjänsten Östra Blekinge, revisorerna bedömning av delårsrapport januari - augusti 2013. 

Småland Blekinge, yttrande över förslag till Nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 

Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 13:49, 53. 

 

Protokoll 

AB Ronnebyhus 2013-09-23. 

Landstinget Blekinge 2013-09-09, 2013-09-19. 

 

Protokollsutdrag 

Karlskrona kommun, § 107/2013. 

Sölvesborgs kommun §§ 74, 101/2013. 

Äldrenämnden § 112/2013. 

_____________________ 

 


