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§ 425 Dnr 2019-000001 101 

Val av justerare och justering av dagordningen 

 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) meddelar följande förändring av 

dagordningen: 

- Ärende avseende förlängning av förordnande som kommundirektör 

läggs till som ärende 25 på dagordningen. 

 

Magnus Pettersson (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner dagordningen samt utser 

Magnus Pettersson (S) till att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 426 Dnr 2019-000498 040 

Direktiv och tidplan för verksamhets- och ekonomisk 
uppföljning 2020 samt arbete med budget 2021 plan 
2022-2023 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutar senast i december månad om en tidplan och 

eventuella direktiv för budgetarbetet och uppföljningar som ska genomföras 

under det kommande året. I tidplan och direktiv framgår om arbetet ska avse 

ett- eller tvåårsbudget. 

 

Förslag till tidplan framgår av bilaga ”Tidplan för uppföljning 2020 samt 

arbete med budget 2021”. 

 

Anvisningar för arbetet med de tre formella uppföljningarna fastställs av 

kommunens ekonomichef inför varje uppföljning. 

 

Kommunstyrelsen kan besluta om direktiv till nämnderna för det kommande 

budgetarbetet. Anvisningar för arbetet med budget fastställs av 

ekonomichefen. 

 

Direktiv till de kommunala bolagen lämnas i ägardirektiven. 

 

I kommunens ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning” framgår 

övergripande hur budgetarbetet samt uppföljningen av verksamhet och 

ekonomi ska ske. Där framgår också övergripande 

ekonomistyrningsprinciper och rutiner vid befarade avvikelser från mål, 

riktlinjer och budget.  

 

Bolagen har att i möjligaste mån följa kommunens årsplanering för budget- 

och uppföljningsprocessen.    
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa tidplan för verksamhets- och 

ekonomisk uppföljning 2020 samt arbete med budget 2021 plan 2022-2023 

enligt bifogat förslag.    

Deltar i debatten 

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

(C) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

följande förändringar: 

1. Uppstartsmöte för budgetarbetet 2021 flyttas från 2/3 till 11/2. 

2. För datumet 2/3 planeras istället ett uppföljningsmöte för arbetet med 

budget 2021..  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fastställa 

tidplan för verksamhets- och ekonomisk uppföljning 2020 samt arbete med 

budget 2021 plan 2022-2023 med följande förändring: 

1. Uppstartsmöte för budgetarbetet 2021 flyttas från 2/3 till 11/2. 

2. För datumet 2/3 planeras istället ett uppföljningsmöte för arbetet med 

budget 2021. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 427 Dnr 2019-000461 053 

Fastställande av upphandlingsdokument avs 
Upphandling av asfaltsbeläggning 

 

 

Sammanfattning  

 Upphandlingen avser kommunens behov av asfaltsbeläggning. Nuvarande 

avtal upphör att gälla 2020-03-31. Ny avtalstid kommer att gälla fr o m 

2020-04-01 – 2023-03-31 med möjlighet till 12 plus 12 månaders option. 

Omfattningen för Ronneby kommun är ca 9 500 000 per år.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att fastställa 

upphandlingsdokument avseende upphandling av Asfaltsbeläggning.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokument avseende 

upphandling av Asfaltsbeläggning. 

________________ 

Exp: 

Upphandlingssamordnare, Teo Zickbauer  
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§ 428 Dnr 2019-000603 055 

Fastställande av upphandlingsdokument avseende 
Mediaservice 

 

Sammanfattning  

 Ronneby kommun upphandlar leverantör för Mediaservice. Upphandlingen 

är en med övriga kommuner i länet samordnad upphandling.  

Bedömning 

 Upphandlingen avser täcka Ronneby kommuns behov av tjänsteköp 

avseende strömmande media.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa 

upphandlingsdokumenten gällande upphandling av leverantör för 

Mediaservice  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall tilltjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer upphandlingsdokumenten 

gällande upphandling av leverantör för Mediaservice. 

________________ 

Exp: 

Upphandlare, Annica Blomstrand  
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§ 429 Dnr 2018-000154 219 

Utbyggnadsplan för bostäder i hela Ronneby kommun 
enligt bostadsförsörjningsprogrammet 

 

Sammanfattning  

 I samband med arbetet med kommunens bostadsförsörjningsprogram togs 

även en utbyggnadsplan för bostäder fram. Uppdraget redovisades för 

Kommunfullmäktige §275/2018. I dokumentet beskrivs även att uppföljning 

ska ske kontinuerligt. Det strategiska arbetet innebär en kontinuerlig 

uppföljning av kommunen utbyggnad av bostäder, både för att ge underlag 

för prioriteringar av detaljplaner och för att kunna prioritera områden för 

markköp och exploatering.  

 

Denna uppföljning är av enklare karaktär med uppföljning av utfallet av den 

planering som gjordes 2018. Vartannat år görs en mer omfattande 

uppföljning, vilket enligt planen görs 2020. I samband med detta föreslås 

även att kommunens bostadsförsörjningsprogram utvärderas och 

aktualitetsprövas i sin helhet.  

Bedömning 

För att få en bild av utbyggnaden av bostäder i kommunen har antalet 

bygglov studerats. Det kan till viss del vara missvisande då bygglov kan ha 

givits tidigare, som nu blir färdigställda under den aktuella tiden. Det kan 

även var så att givna bygglov inte utnyttjas och bostäder inte uppförs. 

Uppskattningsvis pågår totalt sett exploatering av 270 bostäder i kommunen 

just nu.  

Uppföljningen visar att under tiden från att utbyggnadsplans godkändes fram 

till september 2019 har bygglov lämnats för 114 bostäder i kommunen. 

Dessa finns i huvudsak i Ronneby stad inom Kilenområdet och utgör 

bostäder i flerfamiljshus eller i äldreboende/trygghetsboende.  

De pågående detaljplanerna är även dessa till övervägande delen inom 

Ronnebys tätort och endast ett mindre antal planer pågår i Listerby och 

Kallinge. Planberedskapen i de flesta tätorterna anses motsvara behoven. 

Dock efterfrågar Ronnebyhus nya detaljplaner i några av de mindre 

tätorterna.  

Under det senaste året har tre detaljplaner för bostäder vunnit laga kraft. 

Dessa innehåller sammanlagt cirka 100 nya bostäder. Det innebär att 

planreserven är i stort sett oförändrad och att det finns detaljplaner som 
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medger cirka 280 bostäder på kommunal mark och ytterligare ca 400 

bostäder på privat mark i kommunen.  

I utbyggnadsplanen finns föreslagna exploateringsområden både på kort sikt 

fram till 2020 och på längre sikt till 2030. Dessa har justerats något i 

dokumentet beroende på prioriteringar som har gjorts under året. Samtliga 

justeringar i dokumentet är markerade med understruken text. Tabellen som 

redovisar utbyggnadsplanen årsvis är reviderad i sin helhet utefter aktuella 

förhållanden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att godkänna 

uppföljningen av utbyggnadsplaner för bostäder.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

uppföljningen av utbyggnadsplaner för bostäder. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 430 Dnr 2017-000707 214 

Granskning av detaljplan för Kv. Gertrud 

 

Sammanfattning  

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

bostadsutredning att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Gertrud 9 

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

arkitektuppdrag där Fogelberg Arkitekter AB anlitades för att upprätta 

skisser på hur fastigheterna skulle kunna bebyggas med bostäder. Genom 

skissarbetet och kontakt med fastighetsägare i kvarteret konstaterades ett 

behov av att planera kvarteret Gerud i sin helhet. Förslaget till ny detaljplan 

innebär bland annat att det ursprungliga kvarterets slutna form återskapas 

och att nya bostäder kan byggas i ett kollektivtrafiknära läge. 

 

Samtliga handlingar finns på www.ronneby.se/gertrud.      

Bedömning 

I kvarteret Gertrud gäller idag fyra olika planer:  

 Nr. 21, Förslag till ändring av stadsplan för kv. Gertrud, laga kraft 

1961-09-26. 

 Nr. 107, Detaljplan för kv. Herta m.fl., laga kraft 1993-03-11. 

 Nr. 108, Detaljplan för del av kv. Gertrud, laga kraft 1992-10-06. 

 Nr. 124, Detaljplan för kv. Gertrud (Stä. 103 m.fl.), laga kraft 1998-

11-29 

 

I de gällande planer som haft en genomförandetid så har genomförandetiden 

löpt ut. I och med att planerna avser enskilda delar av kvarteret saknas idag 

en helhetssyn beträffande planbestämmelser i kvarteret. Delar av planerna 

stämmer dessutom inte överens med pågående markanvändning. Detta avser 

främst planerna nr. 21 och nr. 124 där gränsen mot Gustaf Arnolds gata inte 

stämmer överens mellan kvartersmark och allmän plats. 

 

Vid den första granskningen av planförslaget har flera synpunkter inkommit 

vilka sammanställts i ett granskningsutlåtande. Synpunkterna har inneburit 

att förslaget har omarbetats på ett flertal punkter i syfte att tillmötesgå 

synpunkterna. Ändringarna av förslaget bedöms dock vara så väsentliga att 

förslaget behöver skickas ut för en ny granskning enligt 5 kap. 25 § plan- 

och bygglagen (2010:900). 

 

Sammanfattningsvis har revideringarna varit följande: 

http://www.ronneby.se/gertrud
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Plankarta: 

 En planbestämmelse om placering av uteplats har tillförts plankartan. 

 En planbestämmelse om orientering av bostadsrum har tillförts 

plankartan. 

 En planbestämmelse om utförande av markvibrationsdämpat bjälklag 

har tillförts plankartan. 

 Planbestämmelsen om genomförandetid har förtydligats att den 

gäller från den dag då planen får laga kraft. 

 Planbestämmelsen om strandskydd har förtydligats med att 

upphävandet gäller hela planområdet. 

 

Planbeskrivning: 

 Stycket om tidigare ställningstaganden har uppdaterats så att det 

enbart behandlar gällande översiktsplan. 

 Stycket Geotekniska förhållanden har kompletterats med hänvisning 

till tidigare utförd geoteknisk undersökning. 

 Planbeskrivningen som helhet har fått en grafisk justering. 

 Kapitlet Störningar har uppdaterats gällande referens till korrekta 

planbestämmelser i plankartan. 

 Detaljplanens preliminära tidplan har justerats.      

Förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsens arbetsutskott inte har något att erinra mot förslaget 

till ny detaljplan för kvarteret Gertrud i Ronneby stad.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något att anmärka mot 

förslaget till ny detaljplan för kvarteret Gertrud i Ronneby stad.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att anmärka mot förslaget till ny detaljplan för kvarteret Gertrud i Ronneby 

stad. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 431 Dnr 2019-000613 217 

Ändring av detaljplan för Ronneby 22:1 m.fl., 
Västervägen (Viggen östra) - samråd 

 

Sammanfattning  

Planarbetet för påbörjades i början av 2019 i samband med att en skrivelse 

inkom från kommunledningsförvaltning rörande behovet att ändra 

detaljplanen för Viggen östra. Bakgrunden är att det finns ett stort behov av 

att se över fastighetsindelningen inom planområdet och justera planens 

gränser efter de befintliga markförhållandena. Detaljplanen upprättas genom 

ett standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) och 

beslut ska nu fattas om samråd av förslaget. 

 

Samtliga planhandlingar och tillhörande utredningar finns på 

http://www.ronneby.se/viggenostra.      

Bedömning 

Miljö- och byggnadsnämnden mottog den 2019-02-19 en skrivelse från 

Ronneby kommuns mark- och exploateringschef där behovet att förändra 

gällande detaljplan beskrivs. Idag arrenderar flera fastighetsägare inom 

planområdet mark som i gällande detaljplan är reglerad till lokalgata, men 

som inte har genomförts. Fastighetsägarna har en önskan att köpa denna 

mark och därmed krävs en ändring av detaljplanen för att möjliggöra 

fastighetsregleringen.  

 

I samband med planens genomförande har allmän platsmark, lokalgata, 

smalnats av och planens gränser stämmer således inte med verkligheten. 

Ändring av detaljplanen syftar därför även till att justera planens gränser 

efter befintliga markförhållanden. Ändring av detaljplanen möjliggör vidare 

att utrymmet för dagvattenfördröjning utökas i områdets sydvästra hörn. 

Samtliga planbestämmelser uppdateras till aktuella planbestämmelser i 

enlighet med Boverkets planbestämmelsekatalog.      

Förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen inte har något att erinra mot förslaget till ändring av 

detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl., Västervägen (Viggen östra).      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

http://www.ronneby.se/viggenostra
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Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något att anmärka mot 

förslaget till ändring av detaljplan för del av Ronneby 22:1 m.fl., 

Västervägen (Viggen östra).     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att inte ha något 

att anmärka mot förslaget till ändring av detaljplan för del av Ronneby 22:1 

m.fl., Västervägen (Viggen östra). 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 432 Dnr 2019-000616 206 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
taxor 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-23 § 253 

Miljö- och byggnadsnämndens taxor för myndighetsutövning enligt plan- 

och bygglagen och miljöbalken får höjas motsvarande de tolv senaste 

månadernas förändring i konsumentprisindex med september som 

jämförelsetal. 

 

Förändringen från september 2018 till september 2019 är 1,5 %. Denna 

förändring påverkar uppräkningen av timtaxan för PBL-ärenden samt för 

taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. m.fl. områden. 

 

I övrigt beräknas PBL-ärenden utifrån befintlig PBL-taxa och Prisbasbelopp. 

Inom tillsyn och prövning ingår strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om 

handel med vissa receptfria läkemedel samt offentlig kontroll enligt lag om 

foder och animaliska biprodukter när tillsyn inte bedrivits enligt 

livsmedelslagen eller miljöbalken samt lagen om elektroniska cigaretter och 

påfyllningsbehållare. 

Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar. 

Därför behöver taxorna räknas upp.      

Bedömning 

En regelbunden mindre ökning av taxan bedöms vara mer acceptabel för 

brukarna än en större höjning med glesare intervall.      

Förslag till beslut 

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att föreslå till kommunstyrelsen att 

föreslå kommunfullmäktige att: 

 

Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

 

Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 842 kr.      

Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-10-23 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar; 
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Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt 

miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

 

Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 842 kr. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till miljö- och 

byggnadsnämndens förslag.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

1. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning 

enligt miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

2. Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 

842 kr. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 433 Dnr 2019-000582 259 

Magasinet på Kilen - renovering yttre exteriör  

 

Sammanfattning  

 Exploatering av Kilen är på gång och ett behov att renovera magasinet 

föreligger. Kostnadsförslag har arbetats fram för två alternativa lösningar av 

renovering.  

Bedömning 

 Exploateringen på kilen är i full gång. Och med detta ses ett stort behov av 

en renovering för det röda magasinet, som enligt detaljplan är rivnings-

skyddat. 

För området som helhet är det viktigt att magasinet inte glöms bort utan att 

det i renoverat skick passar in med den nya bebyggelsen.  

Det finns i dagsläget inte någon plan för användandet av fastigheten, inte 

heller finns någon intressent för köp av fastigheten.  

 

Skicket på byggnaden varierar, gällande fasaden är det mesta i fint skick och 

går att få fint med enklare lösning. Gällande dörrar och tak krävs mer 

omfattande åtgärder då skicket här är betydligt sämre.  

NCC och Dynacon har inkommit med kostnadsförslag utifrån en grovkalkyl. 

De både kostnadsförslagen är jämlika i prisbild. Prisuppgifter för två olika 

varianter av renovering har tagits fram och redovisas nedan.  

Alternativ 1 

- Nytt tak 

- Behålla befintlig panel och fönster som skrapas och målas  

- Nya dörrar och garageport 

- Röjning och återställande av tomt. Asfaltering 

 

Alternativ 2 

- Nytt tak  

- Ny fasad inklusive målning 

- Nya 2-glasfönster och fönsterkarmar 
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- Nya dörrar och garageport 

- Röjning och återställande av tomt. Asfaltering 

 

Ekonomiska medel för alternativ 1: 2 miljoner kronor 

Ekonomiska medel för alternativ 2: 3 miljoner kronor 

För att minska kostnaderna något, finns alternativet att istället för att byta 

alla dörrar/fönster ersätta dessa med spökdörr/fönster.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att besluta anta alternativ 1, besluta anslå 

erforderliga ekonomiska medel till exploateringskontot samt tilldela uppdrag 

till Mark- och exploateringsenheten.  

Deltar i debatten 

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

och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunstyrelsens 

arbetsutskott återremittera ärendet för en översyn av möjligheterna för 

kommunen att göra arbetet själv, tillexempel genom ett 

arbetsmarknadsprojekt.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till mark- och 

exploateringsenheten för en översyn av möjligheterna för kommunen att 

göra arbetet själva, tillexempel genom ett arbetsmarknadsprojekt. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 

Mark- och exploateringsenheten, Eva Lydin  
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§ 434 Dnr 2018-000552 253 

Droppemåla 1:211 ansökan köp av mark från 
Droppemåla 1:87 

 

Sammanfattning  

 Fastighetsägaren till Droppemåla 1:211 har inkommit med en ansökan om 

att köpa till mark från Droppemåla 1:87. Detta i syfte att utöka egen tomt ut 

till vägkant och på så vis säkra uppfart till fastigheten.  

Bedömning 

 Fastighetsägaren till Droppemåla 1:211 har inkommit med en ansökan om 

att köpa mark från Droppemåla 1:87. Försäljning har avvaktat detaljplan, 

som tidigt i år vann laga kraft.  

 

Den mark som önskas köpas är detaljplanerad som kvartersmark.  

Marken är prissatt till 165kr per kvadratmeter i enlighet med tidigare 

prissättning för överenskommelser i området.  

 

Vid ett godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägaren i sin helhet.   

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns och biläggs detta 

förslag.  

Något kommunalt intresse för marken föreligger inte.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 435 Dnr 2019-000446 253 

Kalmare 1:52, ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

Fastighetsägaren till Kalmare 1:70 i Backaryd har inkommit med en ansökan 

om markköp, del av fastigheten Kalmare 1:52 område 8.   

Bedömning 

I syfte att utöka egen tomt önskar fastighetsägare för Kalmare 1:70 att köpa 

till mark. Man önskar köpa del av fastigheten Kalmare 1:52, område 8.  

Fastigheten ligger i Backrayd som inte omfattas av detaljplan. 

Vid godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet. 

Priset för marken är satt till 100kr/kvadratmeter i enlighet med fastställda 

riktlinjer.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå att godkänna överenskommelse av fastighetsreglering.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse av fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 436 Dnr 2019-000359 253 

Kalleberga 6:159 Ansökan om att köpa mark 

 

Sammanfattning  

 Fastighetsägaren till Kalleberga 7:29 önskar köpa del av Kalleberga 6:152. 

Den mark som önskas köpas är detaljplanerad som kvartersmark.   

Bedömning 

 I syfte att utöka egen tomt och eventuellt bygga ett garage har 

fastighetsägare till Kalleberga 7:29 inkommit med en ansökan om att köpa 

mark från Kalleberga 6:152, den del enligt kartan markerad med rött. 

 

Marken är detaljplanerad som kvartersmark och priset är satt till 

140kr/kvadratmeter i enlighet med fastställda riktlinjer. 

Förslag till överenskommelse om fastighetsreglering finns och biläggs denna 

skrivelse. 

 

Vid godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet. 

Något kommunalt intresse för marken föreligger inte.   

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta 

föreslå att godkänna överenskommelse av fastighetsreglering.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

överenskommelse av fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(55) 
2019-11-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 437 Dnr 2019-000433 253 

Droppemåla 1:87, ansökan köp av mark 

 

Sammanfattning  

 Ägaren till fastigheten Droppemåla 1:158 har inkommit med en ansökan om 

att köpa mark från Droppemåla 1:87. Marken är detaljplanerad som 

kvartersmark och detaljplanen vann laga kraft 2018.   

Bedömning 

 Ägaren till fastigheten Droppemåla 1:158 har inkommit med en ansökan om 

att köpa mark från Droppemåla 1:87, enligt karta. Marken är detaljplanerad 

som kvartersmark och detaljplanen vann laga kraft sommaren 2018. 

 

Två prissättningar gäller enligt tidigare överenskommelser. 165 kronor per 

kvadratmeter för mark i norra området och för marken vid vägen 65 kronor 

per kvadratmeter.  

 

Vid ett godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet.  Förslag till 

överenskommelse om fastighetsreglering finns och biläggs detta förslag. 

Något kommunalt intresse för marken föreligger inte.  

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att 

besluta föreslå Kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.       
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 438 Dnr 2019-000524 253 

Ansökan om markköp - Kuggeboda 4:57 samt 
Kuggeboda 4:58 

 

Sammanfattning  

Det finns upprättat verksamhetsområde vilket gör att fastigheterna kommer 

att anslutas till det kommunala v/a-nätet. Det krävs att fastighetsägarna 

anlägger en körbar väg fram till pumpstationer som möjliggör drift och 

underhåll av dessa. I samband med detta önskar fastighetsägarna för både 

Kuggeboda 4:57 och Kuggeboda 4:58 att köpa till en del mark från 

Kuggeboda 4:47 för att anlägga parkering. 

  

Bedömning 

Fastighetsägarna för Kuggeboda 4:57 samt Kuggeboda 4:58 har inkommit 

med en ansökan om att köpa till mark från Kuggeboda 4:47 till sina 

fastigheter dels p.g.a. det verksamhetsområde för v/a som kommer att 

omfatta de båda fastigheterna, men också för att möjliggöra yta till parkering 

av deras fordon. 

Fastighetsgräns går idag strax utanför byggnaden. Marken kring 

fastigheterna arrenderas idag ut som betesmark. Fastighetsägarna får redan 

idag nyttja den mark de nu önskar köpa. Det föreligger en överenskommelse 

mellan fastighetsägarna och arrendatorn.  

Då fastigheterna nu kommer att ingå i det verksamhetsområde som upprättas 

för kommunalt vatten och avlopp kräver det i sin tur att de anlägger en 

körbar väg för att lastbil ska kunna ta sig fram till pumpstationerna för drift 

och underhållsarbete.  

Enligt den avstyckningshandling som berör fastigheterna finns ett servitut 

för väg som inte stämmer överens med den nya dragning av väg som man nu 

vill utföra. Även detta är något som kan justeras i en lantmäteriförrättning 

som i sådana fall utförs vid fastighetsreglering. 

Vid ett godkännande av överenskommen fastighetsreglering bekostas 

lantmäteriförrättningarna av fastighetsägarna i sin helhet. Priset för marken 

är satt till 65kr/kvadratmeter i enlighet med fastställda riktlinjer.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

besluta föreslå kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om 

fastighetsreglering.  

Deltar i debatten 

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

Bowin (V), Kenneth Michaelsson (C) och Magnus Pettersson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 439 Dnr 2019-000362 259 

Kilen parkmiljö 

 

Sammanfattning  

Projektet parkmiljö i kvarteret Kilen sträcker sig ifrån gamla stentrappan och 

fram till linje med fastighet KILEN 5 (se bifogad karta). I tidigare skrivelser 

har denna del angivits som del 1 i det långa parkstråket som löper hela vägen 

längs ån ner till Brunnsparken. 

Grundidéerna till detta skissförslag har hämtats ifrån flera 

medborgardialoger samt examensarbete. Tillsammans med konsulter från 

WSP och parkenheten har denna skiss tagits fram som förslag för ny park i 

Kilen.   

Bedömning 

 Grundedéerna till detta skissförslag har hämtats ifrån flera 

medborgardialoger samt examensarbete och förfinats i samarbete med WSP 

och parkenheten. Detta skissförslag skall vara grunden till hur kommunen 

kommer att utforma parkmiljön samt sätter en riktlinje på hur resterande del 

av parkstråket mellan de nybyggda fastigheterna på Kilen samt ån skall 

utformas. 

 

Parken kommer att börja byggas under 2020. Kostnaden för parken ryms 

inom de medel som är avsatta för allmänna platser på Kilen. Vidare del av å-

stråket kommer att byggas när den tunga byggtrafiken upphör och resterande 

del av trafiken kan hänvisas in på den nya lokalgatan.   

Förslag till beslut 

 Mark och exploateringsenheten föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott 

föreslår kommunstyrelsen att besluta att godkänna denna skiss som ett 

idéunderlag till den tänkta parkmiljön.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

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

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna 

föreslagen skiss som ett idéunderlag till den tänkta parkmiljön. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 440 Dnr 2019-000557 101 

Gemensamma riskområden i nämndernas arbeten med 
internkontrollplan 2020 

Sammanfattning  

Enligt tillämpningsanvisningarna till kommunens reglemente för 

internkontroll ska arbetet med att ta fram internkontrollplaner inledas genom 

att kommunstyrelsen fastställer gemensamma riskområden för nämnder och 

bolagsstyrelser att beakta och analysera. Syftet är att ge styrning och input i 

nämndernas och bolagsstyrelsernas arbeten. Uppdraget till nämnder och 

bolagsstyrelser är att, utifrån riskområdena, se över risker i sin verksamhet 

utifrån sannolikhet och konsekvens. Nämnder och bolagsstyrelser är dock 

fria att analysera även andra riskområden som kan gälla just för den egna 

nämnden eller bolagsstyrelsen och att ta upp dessa i sina 

internkontrollplaner.  

 

De kommunövergripande riskområdena är processade av kommunens 

kvalitetsgrupp, som består av representanter från förvaltningar och bolag. 

Kommunstyrelsen beslutade om kompletteringar vid möte den 12 november 

2018. 

 

Kommunövergripande riskområden: 

 

 Bemanning och kompetens 

 Ekonomi 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 IT-system 

 Processer och rutiner 

 Post- och dokumenthantering 

 Introduktion av ny personal. 

 

Inför 2019 kompletterades de kommunövergripande riskområdena enligt 

följande: 

 

 Ekonomi: med särskilt fokus på attestering, signeringar, 

godkännanden, löne- och arvodesutbetalningar 

 Processer och rutiner: med särskilt fokus på delegationsordning 
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Bedömning 

De beslutade riskområdena är övergripande och kan med fördel användas 

över tid för systematik och spårbarhet i uppföljningen. Finner 

kommunstyrelsens arbetsutskott eller kommunstyrelsen att det är relevant 

med ett särskilt fokus inom något område kan detta läggas till vid den årliga 

revideringen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta förslaget 

till gemensamma riskområden, med eller utan tillägg av specifika 

fokusområden, och ge nämnder och bolagsstyrelser att utifrån dessa 

riskområden analysera risker inom sin verksamhet. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med 

tillägget att de kommunövergripande riskområdena tillförs följande 

fokusområden: 

1. Uppföljning och kontroll av efterlevnad avseende kommunens 

styrdokument. 

2. Rutiner vid anställning med fokus på bisysslor, anmälan och 

hantering av dessa samt hantering av anställning av närstående.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta förslag till 

gemensamma riskområden med följande tillägg: 

1. Uppföljning och kontroll av efterlevnad avseende kommunens 

styrdokument. 

2. Rutiner vid anställning med fokus på bisysslor, anmälan och 

hantering av dessa samt hantering av anställning av närstående. 

Och ge nämnder och bolagsstyrelser i uppdrag att analysera risker inom sin 

verksamhet.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 441 Dnr 2019-000617 010 

Cykelstrategi, Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Uppdrag 

Aktivitet ”Cykelstrategi för Ronneby Kommun” syftar till att uppfylla”Mål 

1. Cykel- och gångvägar ska till år 2020 byggas ut på ett sätt som gör det 

lättillgängligt” under fokusområde Hållbar bebyggelseutveckling. 

Aktiviteten finns i Handlingsplan 2017-2020 fastställd 2017-06-21 KF 

2017§194 för Miljöprogrammet. Ansvarig är KS/KLF, SUS i samarbete med 

MBN/MBF, KS/TF, UN/UF, FKN/FKF, RBH. 

 

Projektförtydligande  

För att arbetsgruppen ska kunna genomföra aktiviteten på det sätt som 

motsvarar KF förväntningar krävs ett förtydligande av dess innehåll.  

 

Bakgrund  

En arbetsgrupp startade oktober 2018. På grund av personförändringar och 

omorganisation startade en delvis ny grupp i oktober 2019. I samband med 

nystart av arbetsgruppen kom det upp att projektet behöver förtydligas. I 

arbetsgruppen finns ingen deltagare från Ronnebyhus. 

Något som har tillkommit under tiden är att Region Blekinge tagit fram en 

cykelstrategi ”Regional cykelstrategi för Blekinge”, beslutad av 

Regionstyrelsen 2017-11-15. Ett av målen är att till 2020 ska respektive 

kommun ha en kommunal cykelstrategi, handlingsplan eller motsvarande 

som är budgeterad i verksamhetsplan. 

 

Syfte  

Syftet med aktiviteten är att cykelbanor i Ronneby kommun ska byggas på 

ett sätt som gör dem lättillgängliga. På så sätt främjas en ökad och säker 

cykling. 

 

Avgränsning 

En cykelstrategi kan vara mycket omfattande och detaljerad med planering, 

handlingsplan och uppföljning eller ett mer långsiktigt dokument som kan 

användas under en längre tidsperiod. En strategi definieras enligt ”Riktlinjer 

https://www.ronneby.se/download/18.41ae795c1661db9d75646caf/1538374275889/Handlingsplan%202017-2020%20-%20slutversion.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.4fdace2015eceedf214aac3e/1507558461988/Milj%C3%B6program%202017-2020.pdf


 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

36(55) 
2019-11-11  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

för Ronneby kommuns styrdokument” enligt följande: ”Uttrycker önskvärd 

långsiktig utveckling av verksamheten men går inte in i detaljer. Det 

överordnade dokumentet över andra styrdokument. I vissa fall anges inte mål 

men riktning.”. Cykelstrategin kommer att följa denna definition. 

 

Cykelstrategin inriktar sig i första hand på målgruppen vardagscyklister till 

arbete, skola, fritidsaktiviteter och inköp. I andra hand är målgruppen turist- 

och rekreationscyklister. 

Bedömning 

Verksamhetsnytta 

Ronneby kommun vill vara en attraktiv och tillgänglig kommun och cykeln 

är en viktig del av detta. Vi vill att fler ska välja cykeln i stället för bilen. 

Detta eftersom cykeln är ett effektivt transportmedel för korta sträckor 

samtidigt som det tar hänsyn till miljö och klimat. Cykling bidrar till ökad 

rörlighet vilket ger positiva hälsoeffekter. Cyklister bidrar till ett attraktivare 

centrum där människor trivs och stannar genom att inte generera buller eller 

farliga avgaser.  

För att locka fler cyklister till centrumkärnan eller handelsområden krävs bra 

infrastruktur som t ex cykelvägar och cykelparkeringar. När biltrafiken ökar 

krymper barn och ungas möjlighet att röra sig självständigt till målpunkter 

som skola, lekplatser och till vänner. Trafik och höga hastigheter gör att 

föräldrar inte tillåter, eller gör att barn inte vågar ge sig ut i trafiken på egen 

hand. En minskad biltrafik som kör i låg hastighet kompletterat med ett 

system av sammanhängande gång- och cykelvägar är av stor betydelse för att 

öka barn och ungas livskvalitet. En minskad biltrafik gynnar också barn och 

unga genom att de i mindre utsträckning påverkas av utsläpp av farliga 

ämnen.  

Cykelturismen upplever nu ett uppsving i Europa. Med det varierande 

landskapet, många småvägar och många samhällen även utanför tätorterna 

erbjuder Ronneby kommun goda förutsättningar för den kultur- och 

naturintresserade cykelturisten. 

Framtiden ger utmaningar och möjligheter. Mer cykel och gångtrafik kan 

kräva mer utrymme, drift och underhåll. Det kommer nya typer av fordon 

som lastcyklar, elsparkcyklar och elcyklar vilket ställer krav på mer plats och 

mer säkerhet genom separat cykel och gångväg. För att få fler att cykla 

behövs stöld och väderskyddad parkering, eventuellt med möjlighet för 

laddning och cykelpool. För att möta dessa utmaningar och möjligheter kan 

man framtidssäkra vid planering med hjälp av en cykelstrategi. 

Andra uppdrag som kan påverkas av en cykelstrategi är: 
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Översiktsplan, transportpolitiska mål, folkhälsopolicy, Miljöprogrammet, 

befintlig plan för cykelvägar, Agenda 2030, FN:s konvention om barns 

rättigheter, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning, Ark56. 

 

Arbetsprocess  

Ett förslag på cykelstrategi tas fram av arbetsgruppen. Därefter skickas 

förslaget på remiss till nämnderna och Ronnebyhus. Efter eventuella 

justeringar fastställs cykelstrategin av Kommunfullmäktige.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att projektet 

förtydligas med att aktiviteten Cykelstrategi för Ronneby kommun till sin 

omfattning följer definitionen av strategi enligt Riktlinjer för Ronneby 

kommuns styrdokument.  

Deltar i debatten 

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

(C), Peter Bowin (V), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Magnus 

Pettersson (S).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att projektet 

förtydligas med att aktiviteten Cykelstrategi för Ronneby kommun till sin 

omfattning följer definitionen av strategi enligt Riktlinjer för Ronneby 

kommuns styrdokument. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 442 Dnr 2019-000562 739 

Äskande angående ett tilläggsanslag från 
äldrenämnden 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-09-18 § 136  

”Förvaltningschef Catherine Persson redovisar Äldrenämndens ekonomiska 

läge till och med augusti gentemot budget 2019 samt det prognosticerade 

resultatet för hela 2019. 

Äldrenämnden prognosticerar ett underskott om ca 10,4 mkr för 2019. Den 

enskilt största orsaken till ökat prognosticerat underskott är uppskrivning av 

köp av hemtjänsttimmar. 

Äldrenämnden beslutar att fastställa tertial II enligt bilaga med följande 

tillägg: 

 att Äldrenämnden som kommentar till sidan 3 av bilagan yttrar: Fler 

verksamhetsbesök av kontaktperson än tidigare år och utökning med 

beredningsutskott bidrar till ökade kostnader. 

Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att till 

nämndsammanträdet i oktober 2019: 

 redovisa vidtagna åtgärder under 2019 och dess effekter 

 redovisa förslag för minskat underskott 

 redovisa analys av ökade hemtjänsttimmar 

Äldrenämnden beslutar att äska ett tilläggsanslag från Kommunfullmäktige 

för täckande av prognosticerat underskott på 10 426 000 kr. 

Äldrenämnden beslutar att förklara paragrafen omedelbart justerad.” 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade frågan om tilläggsanslag om 

10 426 000 kronor för att täcka prognosticerat underskott under mötet 2019-

10-07 § 391. Arbetsutskottet beslutade då att återremitterar ärendet med en 

uppmaning till äldrenämnden att återkomma med ärendet och svar på de 

frågor som äldrenämnden själva uppdrar åt förvaltningen att ta fram till 

sammanträdet i oktober. 
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Äldrenämnden besvarar frågorna under mötet 2019-10-23 § 159 i enlighet 

med nedan: 

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-10-23 § 159 

”Under 2018 sjönk beviljade hemtjänsttimmarna i ordinärt boende med ca 13 

491 timmar jämfört med 2017. Hittills i år har vi 193 709 beviljade 

hemtjänsttimmar. Snittet per månad på beviljade hemtjänsttimmar under 

januari till september 2018 var 20 821. Samma period 2019 är snittet 21 523 

timmar. Den större ökningen finns i egen regi men en privat aktör ökar 

stadigt i timmar. Den privata utföraren har ökat mest i centrala Ronneby.  

Korttidsverksamheten på Parkdala lades ner under juni månad vilket 

genererade 8 st färre korttidsplatser. Trots nedläggning av dessa platser kan 

inte detta härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar. 

Om vi tittar till placeringssystemet (se separat tjänsteskrivelse 

månadsrapport placeringssystem) så kan inte heller antalet som ansökt om 

boende härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar.  

81 beslut om hemtjänstinsatser bifölls per månad under 2018. Under 2019 är 

det 102 beslut per månad.  

Den slutsats som kan dras utifrån ovanstående är att det ökande antalet beslut 

under 2019 är det som påverkar att beviljade hemtjänsttimmar ökar.  

 

Under 2018 sjönk beviljade hemtjänsttimmarna i ordinärt boende med ca 13 

491 timmar jämfört med 2017. Hittills i år har vi 193 709 beviljade 

hemtjänsttimmar. Snittet per månad på beviljade hemtjänsttimmar under 

januari till september 2018 var 20 821. Samma period 2019 är snittet 21 523 

timmar.  

 

 

Den större ökningen finns i egen regi men en privat aktör ökar stadigt i 

timmar. Den privata utföraren har ökat mest i centrala Ronneby. I egen regi 

kan vi se att den hemtjänstgrupp som finns i samma område har minskat med 

1 354 timmar jämfört med samma period 2018.  

Korttidsverksamheten på Parkdala lades ner under juni månad vilket 

genererade 8 st färre korttidsplatser. Trots nedläggning av dessa platser kan 

inte detta härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar.  

Om vi tittar till placeringssystemet (se separat tjänsteskrivelse 

månadsrapport placeringssystem) så kan inte heller antalet som ansökt om 

boende härledas till ökning av beviljade hemtjänsttimmar.  
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81 beslut om hemtjänstinsatser bifölls per månad under 2018. Under 2019 är 

det 102 beslut per månad.  

 

Den slutsats som kan dras utifrån ovanstående är att det ökande antalet beslut 

under 2019 är det som påverkar att beviljade hemtjänsttimmar ökar.” 

 

Äldrenämnden beslutade vidare att notera informationen till protokollet och 

delge kommunstyrelsen det samma.  

Bedömning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har att ta ställning till om man ska föreslå 

kommunfullmäktige att bevilja eller avslå äldrenämndens begäran om 

tilläggsanslag på 10 426 000 kronor för att täcka prognosticerat underskott.       

Deltar i debatten 

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

(C), Magnus Persson (S), Nicolas Westrup (SD) och Roger Gardell (L). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att avslå äldrenämndens begäran 

om tilläggsanslag på 10 426 000 kronor.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå äldrenämndens begäran om tilläggsanslag på 

10 426 000 kronor. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 443 Dnr 2019-000176 001 

Utredning gällande möjligheterna för klass 4-6 att vara 
kvar på Saxemaraskolan 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-10-17 § 133 

I sitt remissvar på det av KF återremitterade ärendet, där 

utbildningsnämnden fick i uppdrag att upprätta en konsekvensbeskrivning 

som ska beskriva de ekonomiska och organisatoriska konsekvenserna vid en 

fortsatt sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara, anför förvaltningschef 

Tobias Ekblad följande; 

 

”Kommunfullmäktige anger följande:  
 

Utbildningsnämnden tog 2018-12-13 beslut i rubricerat ärende som då lyftes 

av dåvarande2:e vice ordförande Jan-Eric Wildros (S). Ärendet har ånyo 

återupptagit och lyfts av ordföranden Åsa Evaldsson (M) efter diskussion; 

efter att synpunkter från Föräldraråd och Samhällsförening i Saxemara 

framförts gällande Saxemaraskolan. 

Det finns sedan tidigare ett Kommunfullmäktigebeslut på att 

Saxemaraskolan skall ingå i tidsplanen för Framtidens Skolor och att klass 4- 

6 från Saxemara skall flytas till centrala Ronneby och den planerade 4-9 

skolan. Föräldrarådet och Samhällsföreningen i Saxemara fortsätter dock att 

verka för en sammanhållen F-6 skola i Saxemara: 

 

- "att skolan bibehålls odelad från förskoleklass till och med årskurs 6" 

- "hellre några år med förskola på annan plats och därefter 

sammanhållen skolgång F-6 i Saxemara, än att ha barnen i Saxemara 

under förskoleåren och lågstadiet men inne i stan under 

mellanstadiet" 

 

Det finns också en utredning av nya förskoleplatser i Ronneby kommun, 

gjord av Monica Sjövind, projektledare Framtidens skolor. Denna visar på 

ett behov av förskoleplatser, men också en geografisk indelning var behovet 

är störst. Utredningen är gjord tillsammans med Anna Hinseäng, 

exploateringschef, Ronneby kommun. I utredningen sammanvägs statistik, 

översiktsplan samt pågående detaljplaner. Utöver ovan påtalar ordföranden 

Åsa Evaldsson vikten av att lyssna på föräldraråd/samhällsförening, samt 

värna om landsbygden. Vidare uppger ordföranden att det även står angivet i 

Budget 2019 att diskussioner förs angående Saxemara i ett särskilt ärende.” 
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Kommunfullmäktige 2019-04-25 beslutade därmed att återremittera ärendet 

till utbildningsnämnden med följande motivering: 

 

Utbildningsnämnden får i uppdrag att upprätta en 

konsekvensbeskrivning som ska beskriva de ekonomiska och 

organisatoriska konsekvenserna vid en fortsatt sammanhållen 

skolgång (F-6) i Saxemara. 

Bedömning 

I nuläget blir en tydlig konsekvens av att behålla årskurs 4 – 6 i Saxemara att 

det endast kommer att inrymmas ca 25 förskolebarn i Saxemara förskola.  

För närvarande finns ca 40 barn inskrivna varav 10 är ”överinskrivna”, d v s 

har skrivits in trots att grupperna bedöms vara fulla. Ca 10 barn som önskat 

gå i förskola i Saxemara är dessutom placerade på andra förskolor i Ronneby 

tätort. För att rymma årskurs 4 – 6 måste alltså skolan har tillgång till mer 

lokalyta vilket därmed sker på förskolans bekostnad.  

 

Blir årskurs 4 – 6 kvar i Saxemara finns inte möjlighet att inrymma mer än 

25 förskolebarn i nuvarande lokaler. Detta beror på att skolan då måste ha 

utökade lokaler och vilket som sagt sker på förskolans bekostnad. Utifrån 

nuläget och framtida prognoser är behovet ca 40 – 50 stycken platser. 

Bedömningen är att trycket på förskoleplatser är så pass stort att det behövs 

en etablering av en ny förskola på ett strategiskt bra läge. För att skapa de 

bästa förutsättningarna för en kvalitetsmässigt bra förskola för barnen, en 

hållbarhet rent ekonomiskt samt ett integrationsmässigt perspektiv behövs en 

etablering av en ny förskola med minst 6 avdelningar närmare tätorten, 

förslagsvis Risatorpsområdet.  

 

Genom en etablering i Risatorpsområdet möter vi behoven från Ekenäs, 

Bustorp och Risatorp samt från tätorten. Om årskurs 4 – 6 blir kvar så bör 

framtida förskolebarn från Saxemara gå på den förskola som vi föreslås 

byggas i Risatorp då en nybyggnad i Saxemara eller utökning inte är möjlig 

utifrån vår bedömning. Därmed måste också etableringen i Risatorp utökas 

till förslagsvis åtta avdelningar. De extra avdelningar som det innebär, om 

årskurs 4 – 6 är kvar i Saxemara, beräknas enligt TKF (Teknik, Kultur och 

Fritid) till ca 7 000 tkr för dessa två avdelningar. Om det inte ska finnas 

någon förskola alls i Saxemara måste ytterligare minst en avdelning byggas i 

förslagsvis Risatorp. Alltså en förskola med totalt 9 – 10 avdelningar och 

därmed ytterligare ca 7 000 tkr. 

 

Det finns ingen tydlig koppling till att mindre skolor skulle ge eleverna 

sämre möjligheter men det är då under förutsättningen att dessa skolor får de 

resurser som krävs för att kunna erbjuda en lika bra utbildning och 

förutsättningar som större skolor och i vårt fall, de blivande 4 – 9 skolorna 
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kommer erbjuda. I nuläget bussas eleverna i Saxemara till närliggande skolor 

för att kunna få undervisning i slöjd, naturorienterande ämnen, hemkunskap 

och moderna språk. Om eleverna stannar kvar i Saxemara kvarstår dessa 

skolskjutskostnader. Alternativet att bygga om och bygga ut för att skapa 

samma förutsättningar för dessa elever på plats ser vi inte som möjliga. 

Framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv men också då vi ser en tydlig 

tendens att det är svårt att rekrytera till de mindre skolorna i kommunen. 

Efterfrågan på behörig personal är stor och en framgångsfaktor i att få 

legitimerad personal är bland annat möjligheten till ett kollegialt lärande 

tillsammans med lärarkollegor. Vi har idag stora svårigheter att rekrytera i 

ovan nämnda ämnen och vi ser i dagsläget inga möjligheter att kunna 

rekrytera både till 4 – 9 skolorna och till Saxemara. I juni 2019 hade vi 38 % 

legitimerade lärare i Saxemara skola. Detta är lägst i kommunen. Snittet i 

kommunen för skolor F – 6 är 56 %. 

 

Genom framtidens skolor skulle vi kunna reducera skolskjutskostnader, 

skapa förutsättningar för att kunna rekrytera fler legitimerade lärare samt ge 

barnen bättre förutsättningar för ett livslångt lärande. En organisatorisk, 

kvalitetsmässig och ekonomisk bra lösning.  ” 

 

Diskussion fördes kring behovet av förskola i Saxemara, ställt mot skola 

årskurs 4-6 kvar i Saxemara. Försenad byggstart gör situationen 

problematisk.    

Förslag till beslut 

Föreslås att Utbildningsnämnden lämnar ovanstående yttrande gällande 

organisatoriska och ekonomiska konsekvenser vid en fortsatt sammanhållen 

skolgång för F – 6 i Saxemara.  

Utbildningsnämndens beslut 2019-10-17 

Informationen tas till dagens protokoll och expedieras till Kommunstyrelsen 

för kännedom. 

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C) yrkar på att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att ändra i beslutet om 

Framtidens Skolor och fortsatt ha en sammanhållen skolgång (F-6) i 

Saxemara. 
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Roger Gardell (L) och Peter Bowin (V) yrkar avslag på förslaget att ändra i 

beslutet om Framtidens Skolor och fortsatt ha en sammanhållen skolgång (F-

6) i Saxemara.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner att arbetsutskottet bifaller Nicolas Westrup (SD) och 

Kenneth Michaelsson (C) förslag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Kenneth Michaelssons (C) och Nicolas Westrups (SD) 

förslag röstar ja. 

De som önskar bifalla Roger Gardells (L) och Peter Bowins (V) förslag 

röstar nej.       

Omröstningsresultat 

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

tre (3) nej-röster, varefter ordförande finner att arbetsutskottet beslutar i 

enlighet med Nicolas Westrup (SD) och Kenneth Michaelsson (C) förslag.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att ändra i beslutet om Framtidens Skolor och fortsatt ha 

en sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 444 Dnr 2019-000233 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förslag att 
kommunen ska besluta om att inte pynta med äkta 
fjädrar inför påsk 

 

Sammanfattning  

Corina Nilsson har inkommit med ett medborgarförslag om att Ronneby 

kommun tar ett formellt beslut om att inte pynta med äkta fjädrar inför påsk. 

Djurens rätt har sammanställt en lista över kommuner som ej använder äkta 

fjädrar och hon har sett reaktioner från Ronnebys invånare, inklusive sig 

själv, över att kommunen inte står med. 

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit remitterat till Äldrenämnden, Socialnämnden, 

Utbildningsnämnden och Teknik- fritid och kulturnämnden och samtliga har 

inkommit med yttrande. 

 

Samtliga remitterande nämnder ser positivt på att formellt fatta beslut om att 

inte köpa in och pynta med äkta påskfjädrar inför påsk. De flesta 

verksamheterna, som använder påskpynt, använder redan idag alternativt 

påskpynt. 

 

Ur praktisk synvinkel anser Utbildningsnämnden att de påskfjädrar som nu 

finns i verksamheterna, äkta eller ej, bör få användas innan nya inköp sker. 

Teknik- fritid och kulturnämndens Gatu/park-, Fastighets- och Kostenhet har 

sedan länge slutat att pynta med äkta fjädrar vid påsk.   

 

Många kommuner i Sverige har slutat köpa äkta påskfjädrar, då dessa ofta är 

importerade och det därmed svåra att garantera djurskyddet.  

 

Därmed föreslås att bifalla medborgarförslaget. 
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige 

 

Att bifalla medborgarförslaget om att Ronneby kommun inte pyntar med 

äkta fjädrar inför kommande påsk högtider. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att medborgarförslaget anses 

bifallet i den del där kommunal verksamhet än inte slutat pynta med äkta 

fjädrar. I övrigt ska medborgarförslaget anses besvarat.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget i den del där kommunal 

verksamhet än inte slutat pynta med äkta fjädrar. I övrigt ska 

medborgarförslaget anses besvarat.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 445 Dnr 2019-000265 315 

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

 

Sammanfattning  

 Sverige demokraterna föreslår att kommunfullmäktige ger lämplig 

förvaltning i uppdrag att anlägga parkeringsplatser i stationsområdet. Tre 

stycken platser pekas ut som alternativ i motionen. 

Första förslaget, att anlägga parkeringsplatser för personalen på Bergkvara 

buss vid busstorget. 

Andra förslaget, att flytta containrar och utöka befintlig parkering på 

Lokvägen.  

Bedömning 

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

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

parkeringar stängs. 

 

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

invånarna ytterligare parkeringsmöjligheter i dagsläget. Vilket i sin tur sedan 

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

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

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

parkeringsmöjligheter.  

 

Förslag 1:  
Flera frågor behandlas för bedömning gällande anläggning av 

parkeringsplatser. Detaljplan, markförhållanden och 

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

Föreslagen plats är, enligt dessa frågor, olämplig för ändamålet parkering. 

 

Det bör också tas ett ställningstagande gällande huruvida kommunen ska 

bära kostnader för att anlägga parkeringsplatser för företagens personal eller 

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

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

detsamma.  
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Förslag 2: 
Föreslagen plats anses vara lämplig att utreda vidare, för att framöver kunna 

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

frågor beaktas 

 Miljöteknik har idag källsorteringscontainrar på platsen. Hur ställer de sig 

i frågan? 

 Behöver källsorteringen finnas kvar? Om ja, finns annan lämplig plats att 

upprätta dessa på? 

 Vem bär i sådana fall kostnaden för flytt, eventuella lovansökningar etc.? 

 

Förslag 3: Även denna plats kan vid behov vara av intresse att titta vidare 

på. Dock ägs denna mark inte av Ronneby kommun utan ägs av Emaljen 

AB. Köp av mark är genomförbart men detaljplanen säger småindustri samt 

att det på området är prickmark och u-område.  Detta innebär en del åtgärder 

innan man skulle kunna upprätta någon form av parkeringsmöjligheter, bland 

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

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

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

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

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

förslagsvis till gatuenheten på TFK  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta 

föreslå kommunfullmäktige att besluta ge uppdrag till TFK.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

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

motiveringen att se över svaret en gång till och komplettera svaret med 

beaktande av ett möjligt parkeringshus i Kilenområdet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsen återremittera ärendet med motiveringen att se över svaret 

en gång till och komplettera svaret med beaktande av ett möjligt 

parkeringshus i Kilenområdet. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten, Sandra Danielsson  
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§ 446 Dnr 2018-000508 825 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Willy Persson (KD) angående båtramp vid Gökalv 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) föreslår i en motion att det 

anläggs en båtramp för mindre båtar samt  parkeringsplatser för bil med 

båtsläp vid Gökalv.  

Willy Persson skriver: ”Under sommarhalvåret får Kuggeboda, Millegarne, 

Korsanäs och Gö besök av många stuggäster och turister. Flera av dem har 

båt och båttrailers med sig. Vid Kuggeboda och Gö finns båtramper så att de 

kan sjösätta sina båtar.  

Gö udde är känt av båtfolket som mycket besvärligt att ta sig förbi. När det 

blåser otjänliga vindar som syd w sydost är det besvärligast, även ostlig vind 

kan vara jobbig att färdas i när man har för avsikt att besöka centrum, vilket 

hade varit önskvärt, med en mindre båt.   

Vi vill ju ha in fler människor till centrum och visa upp brunnsparksområdet 

och skärgården runt Karön vilket inte är möjligt när vi saknar båtramp vid 

Gökalv.” 

Bedömning 

Motionen har varit på remiss till teknik-, fritid- och kulturnämnden. 

De konstaterar att Ronneby kommun inte äger någon mark på Gökalv eller i 

närheten som är lämplig för detta. Dock arrenderar kommunen mark för 

badplatsen på Gökalv. Om kommunen vill anlägga en båtramp med 

trailerparkering måste markägaren godkänna detta och arrendeavtal upprättas 

(mark- och exploateringsenhetens ansvarsområde). Det konstateras också att 

det inte finns investeringsmedel, driftmedel eller arrendemedel avsatta för 

detta. Nämnden beslutar att ställa sig positiva till motionen, om 

finansieringen löses genom utökning av de budgetramar som är tilldelade 

teknik-, fritid- och kulturnämnden och mark- och exploateringsenheten. 

 

Då marken inte är kommunens krävs det diskussioner samt avtal med 

markägaren innan beslut om anläggande enligt motionen. Det finns heller 

inga kostnader beräknade. Att göra investeringar på någon annans mark som 

här skulle bli fallet är inte vanligt men möjligt enligt mark- och 

exploateringschefen. 
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Sammantaget bedöms det därför vara rimligt att samtal med markägaren 

initieras samt kostnadsberäkningar tas fram innan faktiskt beslut om 

anläggning av ramp samt parkeringsplatser. Därför föreslås att mark- och 

exploateringsenheten ges ett sådant uppdrag av kommunfullmäktige och att 

motionen anses besvarad med det.   

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att  

- ge mark- och exploateringsenheten i uppdrag att utreda frågan vidare 

genom att föra diskussioner med markägaren samt ta fram en 

kostnadskalkyl för anläggande av båtramp samt parkeringsplatser för 

bil med båtsläp vid Gökalv,  

- uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen senast 2020-06-30 

samt 

- anse motionen vara besvarad med ovanstående.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 447 Dnr 2019-000003 101 

Kurser och konferenser 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande information om kurser och konferenser: 

- Region Blekinge, Inbjudan – Infrastruktur och regional utveckling, 

Ny regional utvecklingsstrategi  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att de ledamöter i arbetsutskottet 

som har möjlighet och vill ges tillåtelse att i uppdraget medverka på 

konferensen – Infrastruktur och regional utveckling, Ny regional 

utvecklingsstrategi.       

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger de ledamöter i arbetsutskottet som har 

möjlighet och vill ges tillåtelse att i uppdraget medverka på konferensen – 

Infrastruktur och regional utveckling, Ny regional utvecklingsstrategi. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 448 Dnr 2019-000004 101 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Föreligger följande delgivningsärenden under sammanträdet: 

  

- Blekinge Tingsrätt, Intropris har försatts i konkurs 

- Christian Svegrup, Berg&Berg 

- Hallabro Samhällsförening mfl,  Angående lägenheterna på 

Kvistvägen i Hallabro 

- Länsstyrelsen Blekinge, Beslut om fördelning av anvisningar år 2020 

till kommuner i Blekinge 

- Region Blekinge, Nyhetsbrev oktober 2019 

- Sveriges Föreningar, Nominera årets föreningsvänligaste kommun 

2019 

 

Protokoll 

- Länsstyrelsen Skåne, Protokoll över inspektion av kommunens 

överförmyndarverksamhet 

Protokollsutdrag 

- Karlskrona kommun 20191024 § 208 

- Utbildningsnämnden 20191017 § 131, 136   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att notera delgivningsärendena 

till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar delgivningsärendena till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 449 Dnr 2019-000661 001 

Förlängning av förordnande som kommundirektör  

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07 § 183 att förordna Tommy Ahlqvist 

som kommundirektör fram till 2020-12-31.  

Ordförande Roger Fredriksson (M) lägger fram förslag om att förlänga 

förordnandet till 2021-06-30. Lönen föreslås bestämmas till 78 000 kronor 

per månad.       

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förlänga 

Tommy Ahlqvists förordnande som kommundirektör till och med 2021-06-

30 med en lön om 78 000 kronor i månaden.      

Deltar i debatten 

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

Kenneth Michaelsson (C), Peter Bowin (V), Magnus Pettersson (S) och 

Nicolas Westrup (SD). 

Yrkanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig enhetligt bakom förslaget om att 

förlänga Tommy Ahlqvists förordnande som kommundirektör.     

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på förslaget och finner 

att arbetsutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att förlänga 

Tommy Ahlqvists förordnande som kommundirektör till och med 2021-06-

30 med en lön om 78 000 kronor i månaden. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

 


